Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie
Szkoła Podstawowa nr 17
Liceum Ogólnokształcące nr IV

Regulamin rekrutacji nauczycieli
do Projektu
„KOMPETENCJE I KREATYWNOŚĆ
W MOBILNEJ AKADEMII UMYSŁU”

Numer przedsięwzięcia: 2020-1-PMU-3276
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1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu
rekrutacji uczestników projektu „ Kompetencje i kreatywność w mobilnej
Akademii Umysłu”, którego realizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 1 w Tarnowie.
1.2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER) zgodnie z zasadami i wytycznymi projektu „Ponadnarodowa
mobilność uczniów” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
(FRSE).
2. Informacje o projekcie
2.1. Projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów o numerze 2020-1-PMU-3276
zatytułowany „ Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”
realizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie w okresie
od 01.06.2021 do 31.05.2022 r.
2.2. Powołanie Zespołu Projektowego.
Dyrektor powołał zespół projektowy w składzie:
a) mgr Anetta Święch – dyrektor ZSO nr 1 w Tarnowie, przedstawiciel prawny,
merytorycznie i formalnie zaangażowany w projekt, posiada biegłą
znajomością treści, zasad i regulaminów programu,
b) mgr Monika Chłopecka - Koordynator – zarządzanie zespołem projektowym,
zlecanie zadań i kontrola ich wykonania w porozumieniu z Dyrektorem, udział
w szkoleniach, kursach i projektach w ramach projektu e-Twinning,
c) mgr Agnieszka Filip – nauczyciel języka angielskiego, ścisła współpraca
z koordynatorem w kwestiach formalnych i merytorycznych,
d) mgr Grażyna Golińska – nauczyciel przedsiębiorczości; ścisła współpraca
z koordynatorem w kwestiach formalnych i merytorycznych,
e) mgr Bogumiła Miś – księgowa - obsługa księgowa projektu zgodnie
z przepisami ustawodawstwa polskiego oraz wymogami prawa unijnego,
f) mgr Paweł Regiec – nauczyciel fizyki i informatyki - współpraca z zespołem
projektowym, dbanie o stronę internetową Projektu w porozumieniu
z Koordynatorem.
2.3. Projekt przewiduje wyjazd 43 uczniów i 9 nauczycieli/opiekunów do Włoch i na
Cypr w celu realizacji celów szczegółowych opisanych we wniosku konkursowym.
2.4. Grupą docelową projektu są uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do
momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności
związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak:
praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie
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umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania
oraz realizacji działań projektowych.
2.5. Realizator przedsięwzięcia na etapie rekrutacji jest zobowiązany do weryfikacji, czy
udział uczestników jest zgodny z zasadami i wytycznymi projektu PO WER
„Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez FRSE.
2.6. W ramach projektu PO WER “Ponadnarodowa mobilność uczniów” każdy jego
uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.
2.7. Językiem projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji język polski
oraz język angielski i włoski (grupa III).
2.8. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w oparciu o:
 zasady równego dostępu do informacji o realizowanym przedsięwzięciu;
 równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny
bez względu na płeć, niepełnosprawność, wyznanie, itd.;
 jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.
2.9. Udział w projekcie jest bezpłatny.
2.10. Informacja o projekcie dostępna będzie:
 na stronie internetowej szkoły oraz na stronie Projektu,
 u Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1,
 u Koordynatora projektu pani Moniki Chłopeckiej.
3. Cele projektu
3.1. Niniejszy projekt jest wynikiem zapotrzebowania uczniów naszej szkoły
na podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, poszerzanie horyzontów
myślowych, rozbudzanie motywacji i kreatywności, wspieranie uczniów
z trudnościami w uczeniu się i wyrównywanie ich szans oraz zwiększanie zdolności
komunikacyjnych, w tym umiejętności językowych i interpersonalnych poprzez
naukę i wymianę doświadczeń w wymiarze międzynarodowym. Uczestnicy projektu
zdobędą i pogłębią umiejętności z różnorodnych dziedzin takich jak: praca
w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie
umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania
oraz realizacji działań projektowych.
3.2. Głównym założeniem projektu są zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz
z opiekunami do krajów Unii Europejskiej. Celem wyjazdów jest wzmocnienie
przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków
obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji
niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego
obywatelstwa europejskiego.
3.3. Cele szczegółowe projektu
3.3.1. Kształtowanie umiejętności budowania relacji, współpracy w grupie, szczególnie
w grupie międzynarodowej, różnorodnej etnicznie, religijnie i kulturowo.
3.3.2. Budowanie świadomości ekologicznej, znaczenia aktywnego wypoczynku
w kontakcie z przyrodą.
3.3.3. Rozwijanie umiejętności planowania, systematyczności i konsekwencji w drodze
do osiągania celu.
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3.3.4. Doskonalenie sprawności posługiwania się ICT.
3.3.5. Poznanie nowych metod i praktyk nauczania, uczenia się i oceniania.
3.3.6. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i sprawczości.

4. Zasady rekrutacji
4.1. Rekrutacja do projektu trwa od 01.06.2021 do 10. 06.2021 r.
4.2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą następujące osoby:
a) mgr Anetta Święch – Dyrektor ZSO nr 1 w Tarnowie
b) mgr Monika Chłopecka – koordynator Projektu
c) mgr Bogumiła Miś – księgowa ZSO nr 1 w Tarnowie
d) mgr Anna Maziarz – nauczyciel języka angielskiego,
e) mgr Małgorzata Polek – nauczyciel języka włoskiego,
f) mgr Jarosław Mosio – nauczyciel wychowania fizycznego.
4.3. Do udziału w Projekcie może przystąpić każdy nauczyciel naszej szkoły posługujący
się językiem angielskim w stopniu co najmniej podstawowym.
4.4. Zakłada się, że w projekcie będzie uczestniczyć 9 nauczycieli ZSO nr 1 w Tarnowie:
 Grupa I: 2 opiekunów dla grupy 10 uczestników ze Szkoły Podstawowej nr 17
– mobilność do Włoch, szkoła partnerska – GONZAGA Internazional School
w Palermo;
 Grupa II: 2 opiekunów dla grupy 10 uczestników ze Szkoły Podstawowej nr
17 Szkoły Podstawowej nr 17 – mobilność na Cypr, szkoła partnerska – IMS
PRIVATE SCHOOL w Limassol;
 Grupa III: 3 opiekunów dla grupy 14 uczniów IV LO – mobilność do Włoch,
szkoła partnerska – Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II w Palermo;
 Grupa IV: 2 opiekunów dla grupy 10 uczniów IV LO – mobilność na Cypr,
szkoła partnerska – IMS PRIVATE SCHOOL w Limassol;
4.5. Nabór do Projektu ma charakter otwarty. Podczas rekrutacji stosowana będzie
zasada równości szans co do płci, wieku, wyznania, czy stopnia niepełnosprawności.
4.6. Uczestnikiem Projektu może być nauczyciel, który w terminie wskazanym
w punkcie 4.1. złoży w sekretariacie szkoły List motywacyjny, w zaklejonej
kopercie opatrzonej napisem:
Rekrutacja opiekunów do projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”
Projekt: „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”.
4.7. W liście motywacyjnym należy poruszyć następujące kwestie:
 zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły,
 doświadczenie w realizacji projektów, innowacji i eksperymentów (w tym
eTwinning),
 dodatkowe kwalifikacje,
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współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
jakie nowe kompetencje zawodowe kandydat chciałby zdobyć, a jakie
umiejętności rozwinąć dzięki uczestnictwu w mobilności,
 jaka jest motywacja kandydata do udziału w projekcie, w tym udział
w przygotowaniu projektu mobilności,
 jak udział w projekcie wpłynie na jakość pracy kandydata, rady pedagogicznej
oraz szkoły jako instytucji.
4.8. Uzasadnienie każdej z wymienionych w punkcie 4.7 kwestii Komisja rekrutacyjna
oceni w skali 1-6.
4.9. W przypadku, kiedy kilka osób uzyska taką samą ilość punktów decyduje kolejność
zgłoszeń.
4.10. Proces rekrutacji zostanie zakończony utworzeniem przez Zespół Rekrutacyjny list
rekrutacyjnych głównych i rezerwowych oraz poinformowaniem nauczycieli
zakwalifikowanych do projektu;
4.11. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się dnia 11.06.2021 r. Z posiedzenia
zostanie sporządzony protokół;
4.12. Lista opiekunów projektu zakwalifikowanych na poszczególne wyjazdy zostanie
podana do publicznej wiadomości do dnia 14.06.2021 r.
5. Kryteria rekrutacji.
5.1. Kryteria ogólne: przy wyborze opiekunów należy kierować się potrzebami szkoły w
zakresie kompetencji zawodowych, językowych i osobistych nauczycieli. Ponadto
kryterium doboru odniesiono do praktycznych umiejętności nauczycieli przydatnych
podczas realizacji Projektu.
5.2. Opiekunem uczestników Projektu może być osoba, która jest pracownikiem
pedagogicznym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie. W projekcie
będą mogli uczestniczyć wyłącznie nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy,
psychologowie, pedagodzy, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele świetlicy.
5.3. Opiekunem uczestników Projektu może być osoba, która ma motywację do
podnoszenia kwalifikacji, jest zaangażowana w pracę na rzecz szkoły oraz realizację
projektów szkolnych, współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację
dodatkowych przedsięwzięć i działań na rzecz uczniów i chce wdrażać w pracy
nabyte w czasie mobilności umiejętności;
5.4. Opiekunem uczestników Projektu może być osoba, która posługuje się językiem
angielskim co najmniej na poziomie podstawowym;
6. Procedura odwoławcza.
6.1. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły. Odwołanie
powinno zostać złożone w formie pisemnej nie później niż do trzech dni od dnia
ogłoszenia wyników rekrutacji.
6.2. Po przeprowadzeniu ewentualnej procedury odwoławczej Komisja Rekrutacyjna
opublikuje ostateczną listę rankingową opiekunów uczestników projektu.
6.3. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną
upublicznione na stronie szkoły oraz w Sekretariacie Szkoły.
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7. Warunki uczestnictwa.
7.1. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.
7.2. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie jest możliwa przed podpisaniem
umowy. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub w wyniku działania „siły
wyższej” dopuszcza się możliwość rekrutacji z listy rezerwowej poza ustalonymi
wyżej terminami rekrutacji, z zachowaniem terminów realizacji pozostałych działań.
7.3. Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest wypełnić zobowiązania wynikające
z harmonogramu wizyty.
7.4. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w Umowie
między opiekunem a beneficjentem (ZSO nr 1 w Tarnowie).
8. Postanowienia końcowe
8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie w każdym czasie. Każda zmiana niniejszego Regulaminu
wymaga formy pisemnej.
8.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2021 r.
Zespół Projektowy:

Anetta Święch
Monika Chłopecka
Agnieszka Filip
Grażyna Golińska
Bogumiła Miś
Paweł Regiec
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