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I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w 
Tomaszowie Maz. 

 
realizuje projekt zatytułowany:  

 
„Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się” 

POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062633 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizującego 

Projekty mobilności ponadnarodowej za zasadach programu Erasmus+. 
 
 

Czas trwania projektu obejmuje okres 18 miesięcy od 30.09.2019r. do 30.03.2021r. 
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Regulamin rekrutacji uczestników projektu 
 

„Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się” 
POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062633 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizującego 
Projekty mobilności ponadnarodowej za zasadach programu Erasmus+. 

 
 

§ 1 
Informacje o projekcie. 
 
1. Projekt zatytułowany: „Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia 
się” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w ramach projektu 
„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji. 
 
2. Czas trwania projektu obejmuje okres 18 miesięcy od 30.09.2019r. do 30.03.2021r. 
 

§ 2 
 
Postanowienia ogólne 
 
1. Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze 
edukacjiszkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację 
działańpolegających na ponadnarodowej mobilności. 
 
2. Głównymi celami projektu „Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego 
uczenia się”jest ugruntowanie statusu zawodu nauczyciela poprzez działania ukierunkowane 
na uatrakcyjnienie kariery zawodowej poprzez doskonalenie zawodowe, wspieranie go w 
stosowaniu innowacyjnych i nastawionych na współpracę praktyk cyfrowych i wzmacniania 
roli przywództwa w kształceniu. 
 
3. Projekt zakłada 14 dniową mobilność 10 nauczycieli (2 nauczycieli języka niemieckiego, 4 
nauczycieli języka angielskiego oraz 4 nauczycieli przedmiotówogólnokształcących), 
zatrudnionych w POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062633. 
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4. Celami szczegółowymi w kontekście potrzeb uczestników jest zdobycie wiadomościi 
umiejętności, które umożliwią: 
 
- podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych, osobistych, społecznych i w zakresie 
umiejętności uczenia się oraz kompetencji w zakresie wielojęzyczności, tak by wzmacniać 
aspiracje edukacyjne uczniów, ich pewność siebie i zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu 
oraz zwiększyć wymiar europejski placówki; 
- podniesienie umiejętności językowych i zawodowych nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów tak by wzmacniać aspiracje edukacyjne uczniów, ich pewność siebie i 
zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu; 
- zwiększyć wymiar europejski placówki, rozwijając kontakty międzynarodowe, dając tym 
samym możliwość nauczycielom wymiany doświadczeń i podążania za europejskimi 
trendami w edukacji, a naszym uczniom przygotowania się do roli pełnoprawnego obywatela 
świata - bez kompleksów i uprzedzeń; 
- przejście z tradycyjnych metod nauczania języków obcych, przedmiotów humanistycznych i 
matematyczno-przyrodniczych na nauczanie kreatywne, aktywizujące ucznia z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii; 
- otwarcie na Europę i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych; 
- wzrost kompetencji dydaktyczno-pedagogicznych oraz językowych kadry szkolnej. 
 
5. Udział w projekcie jest bezpłatny 
 
6. W ramach wsparcia organizacyjnego i logistycznego projektu zaplanowano: 
 
-naukę języka angielskiego wraz poznaniem kultury, zwyczajów, tradycji i systemu 
oświatowego krajów, do których odbędą się mobilności, tj.Anglia, Niemcy, Austria, Malta, 
- zapewnienie transportu uczestnikom mobilności zagranicznych, 
- opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia. 
 
7. Przygotowaniem merytorycznym uczestników do wyjazdu zajmie się koordynator 
projektu. Jego zadaniem będzie: przekazanie informacji o programie PO WER oraz o 
projekcie; przekazanie informacji na temat miejsca i zakresu szkoleń oraz ich organizatorów, 
a także zakwaterowania iinfrastruktury. 
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§ 3 
 
Warunki rekrutacji do udziału w projekcie  
 
1. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali wszyscy nauczyciele, którzy na radzie 
pedagogicznej w styczniu 2019 roku zostali poinformowani o następujących kryteriach 
naboru do projektu: 
 

 Dotychczasowe zaangażowanie w pracę szkoły – współorganizacja różnych imprez 
 Otwartość na wdrażanie nowych ofert edukacyjnych w szkole (własne pomysły) 
 Znajomość języka przynajmniej na poziomie B1 przy udziale w kursach metodycznych 
 Odpowiedzialność i przedstawienie propozycji podzielenia się nabytą wiedzą z pozostałą 

kadrą pedagogiczną 
 Dobre efekty pracy z młodzieżą 
 Brak udziału w jakimś projekcie zagranicznym czy POKL, będzie dodatkowym atutem 
 Otwartość na zmiany i chęć poprawienia własnego warsztatu pracy 

 
§ 4 

 
Zasady rekrutacji. 
 
1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości 
płci,wieku oraz stażu pracy. Pierwszeństwo będą miały osoby posiadające orzeczenieo 
niepełnosprawności. 
 
2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całościątekstu 
niniejszego regulaminu. 
 
3. Projekt zakłada rekrutację 10 uczestników: 4 nauczycieli przedmiotów niejęzykowychoraz 
6 nauczycieli języka angielskiego/ niemieckiego. 
 
4. Rekrutacja odbywa się od 15.10.2019r. do 25.11.2019r. 
 
5. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach(załączniki nr 1 
i 2), opatrzone datą i podpisem kandydata. 
 
6. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym,a kandydaci 
mają możliwość jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia dokumentówformalnych. 
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7.   Rekrutację przeprowadzi komisja rekrutacyjna w składzie:         
 - vice dyrektor szkoły,         
 - koordynator projektu i jednocześnie nauczyciel języka angielskiego  
- nauczyciel języka niemieckiego.   
 
8.O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów. Komisja sprawdza spełnienie 
kryteriów formalnych, a następnie przeprowadza analizę formalną zgłoszonych wniosków, 
która obejmuje: 
 
- ocenę motywacji udziału w projekcie, w tym motywacji do podnoszenia kwalifikacji: 0-15 
pkt; 
- ocenę zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz realizacjęprojektów szkolnych, 
współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na 
rzecz uczniów: 0-15 pkt 
- deklarację aktywnego włączanie się w upowszechnianie efektów szkolenia: 0-10 
pkt.Maksymalnie uczestnik może zdobyć 40 pkt.      
 
9. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.      
 
10. Komisja rekrutacyjna sporządzi listę uczestników projektu oraz listę rezerwową. 
Przedstawiciel komisji rekrutacyjnej o wynikach rekrutacji powiadomi wszystkich 
uczestników rekrutacji osobiście.    
 
11. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, na jego miejsce wejdzie 
pierwsza osoba z listy rezerwowej.     
 
12. Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest do wzięcia udziału w przygotowaniu 
kulturowo-językowym.     
 
13. Każdy kandydat, który nie został zakwalifikowany do projektu, ma prawo odwołać się od 
decyzji komisji rekrutacyjnej, a komisja ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w 
ciągu 3 dni. W przypadku decyzji pozytywnej - musi zmienić wyniki rekrutacji. 
 
 

§ 5 
Obowiązki uczestników projektu  
 

1. Nauczyciele przystępujący do projektu składają pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie 
i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami 
projektowymi. 
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2. Uczestnik zobowiązuje się do: 
a. Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w Projekcie; 
b. Regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora 

w celu omówienia postępów realizacji projektu; 
c. Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań; 
d. Tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań 

przewidzianych w projekcie; 
e. Promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę międzynarodową; 
f. Doskonalenia znajomości języka angielskiego/ niemieckiego, warsztatu metodycznego; 
g. Godnego wypełniania swoich obowiązków na forum międzynarodowym. 
h. Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie zobowiązuje nauczyciela do aktywnego 

podejmowania działań projektowych przez cały okres jego realizacji. 
 

§ 6 
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 
 

1. Nauczyciel ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego 
oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego własnoręcznym podpisem. 

2. W przypadku rezygnacji nauczyciela zakwalifikowanego na wyjazd zagraniczny, w wyjeździe 
uczestniczyć będzie nauczyciel z listy rezerwowej, którego kwalifikacje oraz stopnień 
znajomości języka angielskiego są zbliżone do kwalifikacji i poziomu językowego uczestnika 
składającego rezygnację. Jeżeli przed podjęciem decyzji o rezygnacji zostały dokonane 
płatności na nazwisko pierwotnie wybranego uczestnika, uczestnik rezygnujący z wyjazdu 
jest zobowiązany zwrócić przyznane środki finansowe projektu i ponieść wszelkie koszty 
finansowe powstałe na skutek zmiany nazwiska na bilecie lotniczym czy odwołania 
rezerwacji. 
 

§7 
Postanowienia końcowe  
 
1. Koordynator Projektu ma prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego. 
2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a 
dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela 
dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela znającego założenia 
projektu. 
3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie 
internetowej szkoły w zakładce Erasmus+. 
2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 



   
 

7 
 

 
Załącznik 1  
 
Formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie „„Liderzy edukacji projektantami zmian i 
innowacyjnego uczenia się” nr umowyPOWERSE-2019-1-PL01-KA101-062633realizowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej“. 
 
1. Imię i nazwisko ...................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia ....................................................................................... 

3. Adres zamieszkania ............................................................................................... 

4. PESEL i nr dowodu osobistego .............................................................................. 

5. Numer telefonu kontaktowego ............................................................................. 

8. Adres e-mail ............................................................................................................. 
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Załącznik 2  
 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej oświadczam, 
że przyjmuję do wiadomości, iż: 
 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję 
Instytucji Zarządzającejdla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 
 
2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub 
art. 27 ust. 2 pkt2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 
2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) 
 
–dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 (PO WER) na podstawie: 
 
1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 
 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia17 grudnia 2013 
r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
RozwojuRegionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego FunduszuRolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu MorskiegoiRybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego,Funduszu Spójności i EuropejskiegoFunduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 
320, z późn. zm.), 
 
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia17 grudnia 2013 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenieRady (WE) 
nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470), z późn. zm.); 
 
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójnościfinansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. 
zm.); 
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2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych: 
 
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia17 grudnia 2013 
r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
RozwojuRegionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego FunduszuRolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego iRybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i EuropejskiegoFunduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 
 
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia17 grudnia 2013 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenieRady (WE) 
nr 1081/2006, 
 
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójnościfinansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 
 
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 
r.ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiegoi Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 
informacji międzybeneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi 
i pośredniczącymi (Dz.Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 
 
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Mobilność 
kadry edukacji szkolnej, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz 
działań informacyjno-promocyjnych w ramachProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 (PO WER). 
 
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu 
projekt –Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa oraz 
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu„„Liderzy 
edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się”, POWERSE-2019-1-PL01-KA101-
062633.  
 
Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 
na zlecenieInstytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Moje dane osobowemogą zostać 
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również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. 
 
5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiemmożliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 
 
6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane 
dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub 
szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 
 
7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania 
 
 
 
........................................    ........................................................................ 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA    CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 


