
 
 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU 

REALIZOWANEGO W RAMACH AKCJI KLUCZOWEJ 1  

PROGRAMU ERASMUS+  

 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA NAUCZYCIELI  

W SEKTORZE EDUKACJA SZKOLNA 

REALIZACJA 01.05.2022 – 28.02.2023 

 

Kod akredytacji:  

Biuro Projektu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, ul Swobodna 59 

 

§ 1 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa                                            

w mobilnościach projektu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59, finansowanego ze środków programu 

„ERASMUS+” na lata 2022-2023, realizacja 01.05.2022-28.02.2023.   

 

2. W sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ uczestnikami działań projektowych mogą być 

nauczyciele oraz kadra zarządzająca szkoły. 

 

3. Projekt został przygotowany w celu wspierania rozwoju nauczycieli poprzez umożliwienie im 

udziału w szkoleniach językowych i metodycznych. Ma to za zadanie podniesienie ich  kompetencje 

językowych  i jednocześnie podniesienie potencjału europejskiego placówki, poprzez aktywną 

realizację projektów ponadnarodowych oraz zawieranie i utrzymywanie kontaktów z partnerami               

z Europy. Udział w projekcie ma przyczynić się także do podwyższenia kompetencji 

metodologicznych całej kadry dydaktycznej Ośrodka, do unowocześnienia warsztatu pracy                             

i upowszechnienia metod i form pracy opartych na grach i zabawach oraz aktywności fizycznej. 

Nauczyciele rozwiną swój potencjał metodyczny a wysoka jakość pracy da im zadowolenie                             

i satysfakcję. Poprzez udział w projekcie i osobisty rozwój nauczyciele będą mogli oddziaływać 

nowoczesnymi, sprawdzonymi metodami na swoich uczniów, u których po okresie izolacji 

wywołanej pandemią pojawiły się zachowania trunde. Zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje 

zostaną włączone do strategicznego rozwoju szkoły, co usprawni proces opiekuńczo-

wychowawczo-dydaktyczny. 

§ 2 

 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele zatrudnieni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczy dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59, 

pracujący z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

klasy 1-8 zet, którzy: 

• mają motywację do podnoszenia kwalifikacji; 

• są zaangażowani w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły  

z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów; 

• chcą wdrażać w pracy nabyte w czasie szkolenia umiejętności; 

• deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów szkolenia; 



 
2. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy złożyć stosowne dokumenty: 

- CV, 

- indywidualny plan rozwoju (zawierający oczekiwania związane ze szkoleniem, plan 

wykorzystania zdobytej wiedzy)  

- formularz zgłoszenia (w terminie do 11.03.2022, do koordynatora projektu Katarzyny Pluty) 

 

§ 3 

 

Szczegółowa procedura rekrutacji 

 

1. Organizację procesu rekrutacji przeprowadzi koordynator projektu, a rekrutację przeprowadzi  

komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora SOSW 

 

2. Rekrutację właściwą poprzedzą działania informacyjno-promocyjne w trakcie spotkania zdalnego 

w dniu 09.03.2022 

 

3. Komisja rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria 

uczestnictwa: 

• zdolności interpersonalne, 

• zdolności organizacyjne, 

• innowacyjność, 

• umiejętność wykorzystania w codziennej pracy TIK, 

• zaangażowanie w życie szkoły oraz realizację projektów szkolnych 

• doświadczenie i wyrażana chęć udziału w projektach eTwinning. 

 

4. W przypadku, kiedy kilka osób spełnia te same kryteria selekcji, decyduje kolejność zgłoszeń 

 

5. Komisja rekrutacyjna poinformuje kandydatów o wynikach naboru  w terminie maksymalnie do  

17 marca 2022 r 

 

6. Każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna ma 

obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w terminie 14 dni od złożenia odwołania,                                  

a w przypadku decyzji pozytywnej, zmiany wyników rekrutacji.   

 

§ 4 

 

Warunki uczestnictwa w mobilności 

 

1. Uczestnikiem mobilności zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w niej przez 

komisję rekrutacyjną. 

 

2. Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana podpisuje umowę (umowa zostaje zawarta pomiędzy 

uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą w ramach programu Erasmus+ 

Edukacja szkolna akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej). Odmowa jej podpisania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia  w ramach projektu. Umowa zawiera 

szczegółowe warunki uczestnictwa w mobilności. 

 

3. Rezygnacja uczestnika z udziału w mobilności jest możliwa bez konsekwencji, przed podpisaniem 

umowy o odbycie wyjazdu szkoleniowego w ramach Programu „ERASMUS+”. 

 

4. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w mobilności dopuszcza się możliwość rekrutacji               

z listy rezerwowej poza ustalonymi wyżej terminami rekrutacji, z zachowaniem terminów realizacji 

pozostałych działań.  



 
 

§ 5 

 

Organizacja mobilności 

 

1. Mobilność zagraniczna będzie trwała: 

• zorganizowane kursy lub szkolenia 5-7 dni  

 

2. W ramach budżetu projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na odbycie mobilności 

zagranicznej (podróż, zakwaterowanie/wyżywienie, opłata za kurs).  

 

3. Daty realizacji wizyt zagranicznych uzależnione są od dostępności terminu szkolenia, organizacji 

roku szkolnego, dostępności biletów lotniczych oraz ograniczeń związanych z bezpieczeństwem. 

 

§ 6 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji  i uczestnictwa                       

w projekcie należy do Dyrektora SOSW w Dąbrowie Górniczej. 

 

2. Uczestnik nie pokrywa żadnych kosztów udziału w projekcie. 

 

3. Do czasu zakończenia projektu oraz całkowitego rozliczenia projektu, uczestnik jest 

zobowiązany do udzielania wszelkich wyjaśnień w kwestiach ułatwiających ewaluację oraz 

rozliczenie projektu. 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje o Programie:   http://www. erasmusplus.org.pl   

 

 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                            

 

OŚWIADCZENIE 

• Oświadczam, że dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym są prawdziwe. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). 

 
…………………………………………………                                           ……………………………………………….. 

                /miejscowość, data/                                                                                 /czytelny podpis Uczestnika/ 


