
 
Regulamin rekrutacji i udziału w mobilnościach pracowników w ramach programu Erasmus+, 

Edukacja Szkolna w Akcji 1 KA 121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w 

edukacji szkolnej. 

Numer akredytacji: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046226 

Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000061663 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do udziału w mobilnościach zagranicznych w ramach 
projektu akredytowanego w programie Erasmus+. 

2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się w sekretariacie szkoły oraz u szkolnego 

koordynatora programu Erasmus+. 

§ 2 Informacje o planowanych mobilnościach i źródle dofinansowania 

1. Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy zostało przyznane dofinansowanie w sektorze Edukacja 
Szkolna w Akcji 1 KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji 
szkolnej, Erasmus+ w wysokości  71694 euro. 

2. W ramach przyznanego dofinansowania planowana jest realizacja 13 mobilności kadry:  

- 6 mobilności nauczycieli-obserwacja zajęć, tzw. job-shadowing 

1. Hiszpania, 13-19 listopada 2022 r. (3 nauczycieli) 

2. Finlandia, 29 stycznia-4 lutego 2023 r. (3 nauczycieli) 

       -  7 wyjazdów na kursy językowe/metodyczne (7 nauczycieli w okresie wakacyjnym w 2023 r.) 

3. Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2022- 31 sierpnia 2023 r. 

4. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci przygotowaniem kulturowym, a uczestnicy nie będący 

nauczycielami języka angielskiego, również wsparciem językowym.  

5. Językiem projektu jest język polski, językiem obowiązującym w trakcie mobilności jest język angielski. 

6. Projekt skierowany jest  do kadry zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w 

Puławach zainteresowanej realizacją celów Erasmusa według opracowanego planu Erasmusa. 

7. Dofinansowanie mobilności obejmuje: 

- opłatę za kurs (jeśli dotyczy); 

- wyżywienie i zakwaterowanie. 

§ 3 Cele projektu 

Głównym celem projektu jest podniesienia jakości pracy szkoły i nadanie jej wymiaru europejskiego, poprzez 

zdobycie nowych kwalifikacji przez reprezentantów grona pedagogicznego dzięki udziałowi w mobilnościach 

zagranicznych: obserwacjach (job-shadowing oraz kursy językowe i metodyczne). 

W odniesieniu do zdiagnozowanych obszarów, wymagających poprawienia, opracowano Plan i Cele Erasmusa, 

a zaplanowane mobilności kadry mają przyczynić się do ich realizacji: 

1. Wzrost kompetencji językowych. 

2. Wzrost kompetencji cyfrowych. 



3. Wzrost wiedzy o Celach Zrównoważonego Rozwoju i edukacji globalnej oraz włączenie tej wiedzy w 

program profilaktyczno-wychowawczy szkoły. 

4. Wzrost kompetencji z zakresu edukacji włączającej i udzielania wsparcia uczniowi ze specjalnymi 

potrzebami. 

Uczestnicy mobilności podzielą się nowo zdobytymi umiejętnościami i doświadczeniem z pozostałymi 

pracownikami szkoły, a także wdrożą je w proces nauczania i życie szkoły. 

§ 4 Zasady rekrutacji 

1. W celu wyboru uczestników dyrektor powołuje  komisję rekrutacyjną, w skład której wejdzie: 

- dyrektor/wicedyrektor-przewodniczący 

- szkolny koordynator projektu-członek 

- członek szkolnej grupy projektowej nie będący kandydatem do danego typu mobilności-członek. 

2. Zostaną zorganizowane 3 niezależne postępowania rekrutacyjne w zależności od typu mobilności: 

- obserwacja 

- szkolenie językowe 

- szkolenie metodyczne. 

3. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch terminach: 

- do 28 października 2022 r. dla kandydatów do udziału w obserwacjach (job-shadowing) 

- do  9 grudnia 2022 r. dla kandydatów do udziału w kursach językowych/metodycznych. 

4. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie podpisać Formularz 

rekrutacyjny oddzielnie na każdy rodzaj mobilności (załącznik nr 1), a następnie przekazać wypełnioną 

dokumentację do sekretariatu szkoły odpowiednio według terminów wyznaczonych na każdy typ mobilności 

(patrz § 4 pkt 3). 

5. Rekrutację właściwą poprzedzą działania informacyjno-promocyjne dotyczące postępowania rekrutacyjnego 

w postaci informacji zamieszczanej na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, na internetowej stronie szkoły 

w zakładce Erasmus+ oraz w trakcie spotkań bezpośrednich z potencjalnymi uczestnikami projektu podczas rad 

pedagogicznych. 

6. Spośród zgłoszeń komisja rekrutacyjna wybierze osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskają 

największą liczbę punktów (najlepiej spełnią kryteria rekrutacji). 

7. Wśród kandydatów zostanie przeprowadzony poziomujący test językowy.  

Wymagane poziomy językowe: 

- dla kandydatów do wyjazdów na kurs językowy:  A1 według ESOKJ*; 

- dla kandydatów do wyjazdów na kurs metodyczny i obserwację zajęć:  B1 według ESOKJ*; 

 

 

 



Kryteria rekrutacji: Max. liczba 
punktów: 17 pkt. 

1. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie na etapie opracowywania Planu Erasmusa i 

wniosku o Akredytację (na podstawie wypełnionej ankiety: Udział w programie 

Erasmus+ - maj 2021). 

          max. 2 pkt. 

2. Dotychczasowe zaangażowanie w opracowywanie projektu.           max. 2 pkt. 

3. Właściwe/Spójne z celami Planu Erasmusa uzasadnienie chęci wzięcia udziału w 

projekcie jednoznaczne z gotowością udziału we wszystkich etapach realizacji projektu 

(przygotowanie, mobilność, wdrożenie i upowszechnianie projektu). 

          max. 3 pkt. 

4. Opisanie sposobu na wdrożenie zdobytej wiedzy po powrocie z mobilności.           max. 3pkt. 

5. Opisanie sposobu dzielenia się wiedzą i umiejętnościami z nauczycielami nie 

biorącymi udziału w mobilności. 

          max. 3pkt. 

6. Planowane prowadzenie zajęć w oddziałach dwujęzycznych (dotyczy job-shadowing).           2 pkt. 

7. Planowana realizacja innowacji CLIL. (dotyczy job-shadowing).           2 pkt. 

 

7. W przypadku, kiedy kilka osób uzyska taką samą liczbę punktów, decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. Komisja rekrutacyjna tworzy listy uczestników wyjazdu zagranicznego (kurs językowy, kurs metodyczny, job 

shadowing) oraz listy rezerwowe kandydatów, którzy spełniają wymogi uczestnictwa w projekcie i będą 

kwalifikowani w przypadku rezygnacji osób z listy uczestników. 

9. Komisja rekrutacyjna informuje kandydatów o wynikach naboru do: 

- 2 listopada 2022 r. (job-shadowing); 

- 16  grudnia 2022 r. (kursy językowe/metodyczne) 

10. Każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej odpowiednio: 

- do 5 listopada 2022 r. 

- do 20 grudnia 2022 r.  

Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania odpowiednio: 

- do 10 listopada 2022 r. 

- do 22  grudnia 2022 r.  

§ 5 Warunki uczestnictwa w mobilności 

1. Uczestnikiem mobilności zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w niej przez komisję 
rekrutacyjną. 
2. Każda osoba zakwalifikowana podpisuje umowę (umowa zostaje zawarta pomiędzy uczestnikiem mobilności 



zagranicznej a organizacją wysyłającą w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna,  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. Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest do przestrzegania obowiązków uczestnika (załącznik nr 2). 

 
                                                             § 6 Zasady rezygnacji z mobilności 

 

1.Rezygnacja uczestnika z udziału w mobilności jest możliwa bez konsekwencji, przed podpisaniem umowy o 

odbycie mobilności. 

2. Nauczyciel ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji 

potwierdzonego własnoręcznym podpisem – Załącznik 3. 

3. W przypadku zakwalifikowania się nauczyciela na wyjazd i jego rezygnacji z tego wyjazdu, w wyjeździe 

uczestniczyć będzie nauczyciel z listy rezerwowej, którego kwalifikacje oraz stopień 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 ponieść wszelkie koszty finansowe powstałe na skutek 

zmiany nazwiska na bilecie lotniczym czy odwołania rezerwacji. 

4. Uczestnik mobilności podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu od kosztów rezygnacji z podróży. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Koordynator zastrzega sobie 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 rekrutacyjna. 

3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu, w sekretariacie szkoły oraz na stronie 

internetowej szkoły w zakładce Erasmus+. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU REKRUTACJI: 

1. Formularz rekrutacyjny. 

2. Obowiązki uczestnika mobilności. 

3. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w mobilności. 

4. Klauzula informacyjna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA NA UCZESTNIKA MOBILNOŚCI 

Imię i nazwisko kandydata 
 

Data urodzenia 
 

Adres zamieszkania 
 
 

PESEL 

Stanowisko 
 

Miejsce zatrudnienia 
 
 
 

Telefon 
 

Adres email 
 

Kryteria formalne (wypełnia kandydat): 
Zobowiązuję się do: 

      * TAK/NIE 
    
*napisz swój wybór 

złożenia w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zawarte w ankiecie 
rekrutacyjnej) 

 

promocji i szerzenia rezultatów projektu na stronie WWW szkoły i na fanpage’u 
szkoły na Facebook’u. 

 

aktywnego udziału w upowszechnianiu projektu  

aktywnego udziału w wyjeździe szkoleniowym  

Typ mobilności: * proszę wybrać tylko jedną właściwą opcję 
- szkolenie językowo-metodyczne 
- szkolenie językowe 
- obserwacja zajęć (job-shadowing) 

Kryteria merytoryczne  rekrutacji (wypełnia kandydat) Przyznane punkty 
(wypełnia komisja 

rekrutacyjna): 



Czy zgłaszał(a) Pan/Pani chęć udziału w projekcie mobilności na etapie analizy 
potrzeb szkoły? 
 
TAK/NIE * proszę wybrać właściwe 

/max. 2pkt. 

Proszę napisać konkretnie w jaki sposób był(a) Pan/Pani dotychczas zaangażowany (-
a) w opracowanie projektu. 
 
 
 
 

/max. 2 pkt. 

Proszę szczegółowo uzasadnić, dlaczego chciałby/chciałaby  Pan / Pani wziąć udział 
w projekcie. 
 
 
 
 
 
 

/max. 3 pkt. 

Proszę opisać szczegółowo jak planuje Pan/Pani wykorzystać i wdrożyć zdobytą 
wiedzę i umiejętności po powrocie do szkoły. 
 
 
 
 

/max. 3 pkt. 

Proszę opisać, w jaki sposób zamierza Pan / Pani dzielić się wiedzą i umiejętnościami 
z innymi pracownikami szkoły. 
 
 
 

/max. 3 pkt. 

Czy kandydat będzie prowadził zajęcia w oddziałach dwujęzycznych?  
(wypełnia komisja rekrutacyjna) 
 
TAK/NIE 

/max. 2 pkt. 

Czy kandydat będzie realizował innowację pedagogiczną CLIL? 
 
TAK/NIE * proszę wybrać właściwe 
 

/max. 2 pkt. 

Poziom znajomości języka kandydata na podstawie testu poziomującego według 
klasyfikacji ESOKJ* 

/max. 2 pkt. 

Wynik postępowania rekrutacyjnego Suma punktów: 
 

/max. 17 pkt. 

 

 

Data                                                                                                   Podpis komisji rekrutacyjnej: 

……………………………………                                                                              …………………………………………………… 

 



ZAŁĄCZNIK 2 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

PRZED MOBILNOŚCIĄ: 

● Podpisanie umowy i regulaminów; 

● Udział w szkoleniu przygotowującym do mobilności; 

● Zapoznanie z programem szkolenia/wizyty; 

● Udział w spotkaniach z zespołem projektowym; 

● Wykupienie polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty rezygnacji z podróży oraz standardowe 

ubezpieczenie podróży zagranicznej; 

● Wyrobienie karty EKUZ; 

● Posiadanie aktualnego dowodu tożsamości lub paszportu; 

● Przygotowanie stosownej dokumentacji adekwatnej do rodzaju mobilności; 

● Napisanie testu poziomującego. 

W TRAKCIE MOBILNOŚCI: 

● Realizacja programu wizyty / kursu zgodnie z programem; 

● Prowadzenie stosownej dokumentacji (karta mobilności); 

● Sprawdzanie kompletności i poprawności otrzymanych dokumentów; 

● Realizacja działań upowszechniających; 

● Informowanie koordynatora projektu o przebiegu mobilności. 

PO ZAKOŃCZENIU MOBILNOŚCI: 

● Złożenie raportu online w systemie Mobility Tool; 

● Złożenie raportu wewnętrznego w formie pisemnej i ustnej (podczas rady pedagogicznej); 

● Złożenie dokumentacji do koordynatora projektu; 

● Wypełnienie wewnętrznej ankiety ewaluacyjnej; 

● Napisanie testu sprawdzającego wzrost kompetencji językowych (dla uczestników kursów 

językowych); 

● Realizacja działań upowszechniających, w tym dzielenie się nabytymi umiejętnościami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 3 

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie mobilności kadry,   

realizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy 

w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1 KA 121-SCH 

„Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry edukacyjnej” 

Nr projektu:  2022-1-PL01-KA121-SCH-000061663  

  

Oświadczam, że z dniem ……………………………. rezygnuję z udziału w projekcie o numerze: 2022-1-PL01-KA121-

SCH-000061663 

realizowanym 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach. 

Do dnia…………………………………………………… zobowiązuję się dokonać zwrotu przeznaczonych na mój wyjazd 

środków. 

  

  

  

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

           miejscowość i data                                               czytelny podpis kandydata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 4 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji projektu o numerze: 2022-1-PL01-

KA121-SCH-000061663  w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 KA 121-SCH „Akredytowane projekty na rzecz 

mobilności uczniów i kadry edukacyjnej” jest  

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w  Puławach  ul. Jaworowa 5 

         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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

● żądania dostępu do danych osobowych; 

● sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

● wniesienia sprzeciwu; 

● wycofania zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

  

  

……………………, dn.....................                                                                                                      …………………………… 

                                                                                                                                                                 czytelny podpis 

  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Brzechwy  

w Puławach 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 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,s 1. w celu realizacji projektu o numerze: 2022-1-PL01-KA121-SCH-

000061663  w ramach programu Erasmus+  Akcja 1 KA 121-SCH, “Akredytowane projekty na rzecz mobilności 

uczniów i kadry edukacyjnej.” 

 

 

…………………, dn.....................                                                              …………………………… 

                                                                                                                                      czytelny podpis 

 

 


