
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
   w Oleszycach 

ul. Zielona 1, 37-630 Oleszyce, tel. +48 166315055 

 

Projekt „Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” 2021-1-PL01-SCH-0000016065 
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie 

„Kreatywny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” 

numer umowy: 2021-1-PL01-KA122-SCH-000016065, w ramach programu ERASMUS+, Edukacja 
Szkolna, Akcja 1. Mobilność kadry i uczniów edukacji szkolnej. 

 
§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa, 

obowiązki uczestnika Projektu, warunki rezygnacji z udziału w projekcie „Kreatywny nauczyciel 

kluczem do sukcesu ucznia”. 

2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie szkoły Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Oleszycach w zakładce Erasmus +. 

3. Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej oraz nauczycieli Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Oleszycach wrażających chęć do rozwijania swoich kompetencji 

technologiczno- informacyjno- komunikacyjnym oraz umiejętności w zakresie TIK, jak 

również zainteresowanych doskonaleniem warsztatu metodycznego, a także gotowych do 

podejmowania działań nowatorskich w pracy z młodzieżą, oraz realizacją innych projektów 

edukacyjnych. 

4. Termin realizacji projektu: 01.12.2021-30.11.2022 

5. Termin udziału w kursach w Hiszpanii: lipiec 2022r. Termin jest uzależniony od umowy podpisanej 

z partnerem projektu. 

 

§ 2 

Cele i założenia projektu 

 

1. Głównym celem projektu jest poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie  

kompetencji kadry szkolnej do podejmowania kreatywnych działań w kierunku własnego 

rozwoju zawodowego. 

2. Projekt zakłada nabycie umiejętności szerszego i bardziej kreatywnego wykorzystania 

technologii informacyjno-komputerowych w procesie dydaktycznych przez 10 nauczycieli 

różnych specjalności w ramach realizowanych w Hiszpanii kursów ICT. 

3. W efekcie realizacji projektu uczestnicy: 

 udoskonalą własny warsztat metodyczny, 

 poprawią umiejętności w zakresie ewaluacji własnej pracy i stosowanych metod, 

 wprowadzą w szkole innowacyjne działania na rzecz podniesienia jakości pracy w 

szkole, z naciskiem na pracę metodą projektów,  

 poszerzą umiejętności wykorzystywania TIK w procesie dydaktycznym, 

 wprowadzą innowacyjne, aktywizujące i bardziej atrakcyjne dla uczniów metody 
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dydaktyczne. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji 

W celu zapewnienia dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania równych zasad 

rekrutacji wobec wszystkich zainteresowanych projektem nauczycieli Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Oleszycach podjęte zostaną następujące działania: 

1. Zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz Regulaminu rekrutacji i udziału 

w projekcie w zakładce programu Erasmus+ na szkolnej stronie internetowej. 

2. Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą wyłącznie za pomocą formularza 

zgłoszeniowego nauczyciela (załącznik nr 1, dostępnym szkolnej na stronie internetowej 

w zakładce Erasmus+). 

3. Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem będzie składany w sekretariacie ZSCKR w 

Oleszycach. 

4. Po zakończeniu procesu rekrutacji komisja sporządza listę zakwalifikowanych do projektu 

uczestników oraz listę rezerwową. 

5. Każdy kandydat ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji komisji rekrutacyjnej.  

6. Kandydat przystępujący do projektu w formularzu zgłoszeniowym deklaruje swoje 

uczestnictwo w projekcie, akceptację zapisów Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami 

projektowymi. 

7. W szkole zostanie powołana Komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą dyrektor 

szkoły, koordynator projektu oraz dwóch nauczycieli znających założenia projektu. 

8. Na wybór uczestników projektu mają wpływ następujące kryteria szczegółowe: 

a) Przedstawione przez kandydatów informacje w zakresie:  

 Zaangażowanie w proces dydaktyczny i pracę z młodzieżą, 

 Dotychczasowe zaangażowanie w realizację projektów szkolnych, 

 Motywacja do udziału w projekcie, 

 Samoocena swojej znajomości języka angielskiego, 

 Koncepcja włączenia się w upowszechnianie rezultatów projektu, 

b) Spełnienie kryteriów formalnych 

c) Kolejność zgłoszeń zainteresowanych osób ( będzie brana pod uwagę w przypadku 

uzyskania równej liczby punktów za kryteria szczegółowe) 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie zakwalifikowani nauczyciele i kadra zarządzająca 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach. 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 
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a) akceptacja postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz 

zobowiązanie do wywiązania się z określonych w nim obowiązków, 

b) podpisanie umowy pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją 

wysyłającą w ramach sektora edukacja szkolna. Akcja 1. Mobilność kadry edukacji 

szkolnej, 

c) wyrażenie zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w celu 

udzielania wsparcia, realizacji projektu, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w 

ramach projektu, 

d) wyrażenie zgody na publikowanie/udostępnianie wizerunku do celów 

upowszechniania informacji o projekcie. 

 

§ 5 

Obowiązki uczestników projektu 

 

Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

1. Przestrzegania Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie. 

2. Aktywnego udziału w spotkaniach organizowanych przez koordynatora w celu omówienia 

postępów realizacji projektu. 

3. Udział w 30-godzinnych warsztatach doskonalących kompetencje językowe - j. angielski 

udokumentowany podpisem na listach obecności. 

4. Udział w przygotowaniu kulturowym, udokumentowany podpisem na listach obecności. 

5. Udziału w raportowaniu, monitoringu i ewaluacji projektu. 

6. Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań. 

7. Promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę 

międzynarodową. 

8. Udział w warsztatach na platformie e-Twinning dotyczących ICT lub motywacji 

i kreatywności. 

9. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych z przedmiotów zawodowych i/lub 

ogólnokształcących, mających na celu wdrożenie ICT do istniejących programów 

nauczania. 

10. Dzielenia się zdobytą wiedzą w czasie pobytu w Hiszpanii i po powrocie do kraju w formie 

zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym: 

a) prowadzenie lekcji /zajęć dla uczniów mających na celu wdrażanie w pracę nowoczesne 

technologię informatyczne; 

b) prowadzenie dla nauczycieli lekcji/zajęć otwartych z wykorzystaniem innowacyjnych 

metod nauczania; 

c) spotkań z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń w ramach WDN; 

d) wdrożenie w codzienną pracę szkolną poznanych metod pracy i nowoczesnych 

technologii informatycznych; 
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e) opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych. 

11. Udziału w działaniach upowszechniających rezultaty projektu. 

§ 6 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu dyrektorowi szkoły 

pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego własnoręcznym podpisem z 

powodu choroby lub ważnego przypadku losowego. 

2.  W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, zakwalifikowany zostanie uczestnik z listy 

rezerwowej. Jeżeli przed podjęciem decyzji o rezygnacji zostały dokonane płatności na 

nazwisko pierwotnie wybranego uczestnika, uczestnik rezygnujący z wyjazdu jest 

zobowiązany ponieść wszelkie koszty finansowe dotyczące rezygnacji, np. koszty powstałe 

na skutek zmiany nazwiska na bilecie lotniczym.  

3. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w projekcie zobowiązany jest do zwrotu 

otrzymanych materiałów dydaktycznych i promocyjnych. 

 

§ 8  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Oleszycach w zakładce Erasmus +. 

2. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji lub zmiany 

postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych 

okoliczności niezależnych od niego np.; zmiana postanowień  lub rozwiązanie umowy o 

dofinasowanie projektu. 

3. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a 

dotyczących udziału w projekcie, ostateczną decyzję podejmie komisja złożona z 

przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej dwóch nauczycieli znających 

założenia projektu. 

4. Regulamin obowiązuje na okres realizacji projektu. 

5. Każdy uczestnik projektu bierze całkowitą osobistą odpowiedzialność za skutki zdarzeń 

spowodowane sytuacją pandemii Covid-19, które mogą się wydarzyć w czasie wyjazdu 

zagranicznego. Budżet projektu nie przewiduje ponoszenia kosztów związanych z ww. 

sytuacją. 

 
 
 

Dyrektor Zespołu Szkół  
Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach 

 
Maria Baran 


