
Regulamin rekrutacji nauczycieli-opiekunów w projekcie 

PO WER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji 
projektu 2019-1-PMU-1080 pt. „Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię 

i rozumiem.”, który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi 

Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. 
Programy mobilności ponadnarodowej. 

 

§ 2 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 2019-09-01 do 2020-02-28. 
2. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności 

ponadnarodowej 

3. W ramach projektu przewiduje się jeden krótkoterminowy wyjazd do szkoły 
partnerskiej w Portugalii. 

4. Wyjazd opłacany jest z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa 1)koszty 
zakupu biletów lotniczych, 2) ubezpieczenia, 3) wyżywienia 4) zakwaterowania 

do wysokości stawek jednostkowych określonych w budżecie programu . 
Nauczyciele są zakwaterowani wraz z uczniami w schronisku młodzieżowym. 

Wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu. 

5. Przewidziana jest  1 mobilność uczniowska (17-23.11.2019, Bombarral, 
Portugalia). 

 
§ 3 

Zasady rekrutacji nauczycieli-opiekunów projektu (Grupy Projektowej) 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie od 6 września 2019 r. do 20 września przez 
Komisję Rekrutacyjną. 

2. Pełnienie funkcji koordynatora projektu jest tożsame z pełnieniem funkcji 

opiekuna. 

3. W skład Komisji Rekrutacyjnej PO WER PMU wchodzą: 

 Joanna Suchowolak – Dyrektor ZSO w Józefowie nad Wisłą - przewodniczący 

 Grażyna Szymczyk – Zastępca Dyrektora ZSO w Józefowie nad Wisłą 

 Maria Jagodzińska – koordynator projektu. 

4. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona w oparciu o równość szans przy 
ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, 

pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznanie, itd. 

5. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest osobiste złożenie wypełnionego 

i podpisanego przez nauczyciela formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły, 
ul. Opolska 10a. 

6. Kryteria formalne:  

a. Nauczyciel uczy w szkole podstawowej objętej projektem.  



b. Nauczyciel I i/lub II etapu edukacji. 

7. Kryteria premiujące:  

a. Chęć podniesienia kompetencji – 1 pkt.  

b. Umiejętności językowe – 1 pkt.  

c. Zgoda Dyrektora szkoły – 1 pkt. 

8. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół. 

9. Osoby, które złożyły kompletne dokumenty rekrutacyjne, ale w wyniku procesu 
rekrutacji nie zostały zakwalifikowane do projektu zostaną umieszczone na liście 

rezerwowej. 

10. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

11. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, 
składając u szkolnego koordynatora projektu stosowne oświadczenie. 

 
§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez 
koordynatora projektu w porozumieniu z dyrekcją szkoły. 

 


