Regulamin rekrutacji uczestników projektu
„Edukator 2020“
2018-2-PL01-KA101-049578
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“
§ 1 Informacje o projekcie
1. Projekt pod nazwą „Edukator 2020” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu
„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji. Projekt będzie realizowany na zasadach Programu Erasmus+.
2. Czas trwania projektu obejmuje okres 19 miesięcy od 1.09.2018 r. do 31.03.2020 r.
3. Beneficjentem projektu jest Gmina Dąbrowa jako lider konsorcjum edukacyjnego, w skład którego
wchodzą partnerzy: Zespół Szkół w Dąbrowie i Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Szczepanowie.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Głównym celem projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“, który stanowi dodatkowe
źródło dofinansowania dla Akcji 1 „Mobilność kadry“ programu Erasmus+ „Edukacja szkolna“
w ramach konkursu wniosków 2017, jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez
przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty, dzięki udziałowi w zagranicznych
mobilnościach.
2. Celem projektu „Edukator 2020” jest:
 Zwiększenie kompetencji nauczycieli z konsorcjum poprzez organizację dwóch mobilności
międzynarodowych, w których weźmie udział 11 nauczycieli z dwóch szkół konsorcjum, w tym
dyrektorzy szkół, oraz poprzez organizację przygotowania językowego i szkoleń lokalnych.
 Podniesienie poziomu jakości pracy dwóch szkół należących do konsorcjum, unowocześnienie
gminnej oświaty, poprzez działania w obszarach zidentyfikowanych jako wymagające poprawy
(kwalifikacje nauczycieli, metody nauczania, współpraca międzynarodowa, łączenie metod edukacji
pozaformalnej z edukacją formalną)
 Zwiększenie wymiaru międzynarodowego szkół poprzez mobilności edukacyjne nauczycieli,
realizację projektów eTwinning, organizację wymian międzynarodowych, budowanie sieci
partnerów w Europie.
 Poprawa wyników nauczania (poprzez nauczanie metodą projektu, stosowanie nowoczesnych
technologii komunikacyjnych, pokazywanie zależności między wiedzą teoretyczną a praktyką,
motywowanie uczniów do komunikacji w języku obcym z grupą zagraniczną, rozwój kompetencji
kluczowych przez uczniów, -zainteresowanie uczniów tematyką międzynarodową, popularyzację
nauki języków obcych w szkołach, motywowanie ucznia zdolnego do pogłębiania wiedzy,
włączanie w projekty uczniów z trudnościami edukacyjnymi, zwiększenie motywacji do nauki
przedmiotów ścisłych)
 Kontynuacja współpracy w obrębie konsorcjum (usystematyzowanie współpracy w obrębie
konsorcjum, wspieranie atmosfery współpracy na rzecz mieszkańców gminy Dąbrowa)
3. Celami szczegółowymi w kontekście potrzeb uczestników jest rozwój umiejętności:











Udoskonalenie znajomości języka obcego;
Zdobycie/udoskonalenie wiedzy na temat kultury kraju przyjmującego; rozwój umiejętności
międzykulturowych;
Przełamanie barier związanych z obawami dotyczącymi ponadnarodowej mobilności zawodowej;
Zdobycie wiedzy, pozwalającej na udoskonalenie pracy na rzecz swojej szkoły;
Rozwój umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, współpracy
Zbudowanie relacji partnerskich z przedstawicielami zagranicznych szkół;
Rozwój kompetencji interpersonalnych;
Poznanie nowych metod nauczania; wiedza na temat metod wykorzystywanych w innym kraju;
Rozwój kompetencji cyfrowych;

4. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Edukator 2020”.
5. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.
6. W ramach wsparcia organizacyjnego i indywidualnego zaplanowano:

Przygotowanie językowe i merytoryczne przed mobilnością edukacyjną;

Zapewnienie transportu Uczestnikom mobilności (bilety lotnicze, transfery);

Opłacenie zakwaterowania oraz wyżywienia w czasie trwania mobilności;
7. Przygotowaniem merytorycznym uczestników do wyjazdu zajmie się koordynator projektu. Jego
zadaniem będzie: przekazanie informacji o programie POWER oraz o projekcie „Zagraniczna
mobilność kadry edukacji szkolnej“; przekazanie informacji na temat miejsca i zakresu szkoleń oraz ich
organizatorów, a także zakwaterowania i infrastruktury; wsparcie uczestników przed wyjazdem,
omówienie planu podróży, kwestii bezpieczeństwa.
§ 3 Warunki rekrutacji do udziału w projekcie
1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie:
 Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Dąbrowie lub Szkole Podstawowej im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Szczepanowie.
2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie „Edukator 2020” jest zobowiązana do przedłożenia
następujących dokumentów:
 Formularz zgłoszeniowy;
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
§ 4 Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci, wieku oraz stażu
pracy.
2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całością tekstu niniejszego
regulaminu.
3. Projekt zakłada rekrutację 11 uczestników.
4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
5. Rekrutacja odbywa się od 26.11.2018 do 10.12.2018 r.
6. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach, opatrzone datą
i podpisem kandydata.

7. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci mają
możliwość jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia dokumentów formalnych.
8. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia wszystkich wymaganych
dokumentów poprawnych formalnie.
9. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w sposób ciągły w terminie wskazanym w punkcie 5
w sekretariacie urzędu gminy w Dąbrowie w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: Projekt
„Edukator 2020”, imię i nazwisko kandydata.
10. Wyboru uczestników Projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje komisja
rekrutacyjna powołana przez wójta Gminy Dąbrowa, składająca się z koordynatora projektu oraz
jednego pracownika Zespołu Szkół w Dąbrowie oraz jednego pracownika Szkoły Podstawowej
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczepanowie. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić
osoby biorące udział w rekrutacji. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie strony
internetowej urzędu gminy w terminie do 11.12.2018 r.
11. O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów.
12. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.
13. O wynikach rekrutacji powiadomieni drogą pisemną są jedynie uczestnicy, którzy zostali
zakwalifikowani do udziału w projekcie.
14. Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób rezerwowych.
15. Jeżeli osoba zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w terminie do 14.12.2018 r. w celu podpisania
umowy uczestnictwa w projekcie „Edukator 2020”, zostaje automatycznie skreślona z listy
uczestników. Na powstałe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
16. Dokumenty złożone przez Kandydatów na Uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.
§ 5 Warunki rezygnacji w projekcie
1. Zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w terminie do 3 dni
przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęć przygotowania językowo-kulturowego, składając
odpowiednie oświadczenie do Koordynatora projektu.
2. Uznaje się, że uczestnik projektu zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie, gdy liczba jego
nieobecności na zajęciach przekracza 20% ogólnej liczby zajęć.
3. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia zobowiązany
jest do zwrotu materiałów szkoleniowych oraz poniesionych na jego rzecz kosztów mobilności.
W pozostałych przypadkach związany jest zapisami deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku
rezygnacji uczestnika opisanej w pkt.1, komisja rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w Projekcie osobę
z listy rezerwowej.
4. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Wójt Gminy Dąbrowa zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”, a także
w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych
do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.
2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

