Regulamin rekrutacji uczestników dla projektu:
„Szkoła z dobry Pijarem dla wszystkich dzieci. Rozwój umiejętności praktycznych
i kompetencji językowych nauczycieli w Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów“
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
nr umowy POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049889
projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
§1
Informacje o projekcie
Projekt pod nazwą „Szkoła z dobry Pijarem dla wszystkich dzieci. Rozwój umiejętności
praktycznych i kompetencji językowych nauczycieli w Szkole Podstawowej Zakonu
Pijarów““ realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa
mobilność kadry edukacji szkolnej“, którego beneficjentem jest Szkoła Podstawowa Zakonu
Pijarów im. O. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie, przy ul. Gwintowej 3, 00-704
Warszawa
Projekt będzie realizowany w okresie 24 miesięcy od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r.
§2
Postanowienia ogólne
1. Głównym celem projektu „Szkoła z dobry Pijarem dla wszystkich dzieci. Rozwój
umiejętności praktycznych i kompetencji językowych nauczycieli w Szkole
Podstawowej Zakonu Pijarów” jest rozwój pracowników szkoły w zakresie edukacji
włączającej poprzez udział w zagranicznych mobilnościach.
2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Szkoła
z dobry Pijarem dla wszystkich dzieci. Rozwój umiejętności praktycznych i
kompetencji językowych nauczycieli w Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów”.
3. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
4. W ramach wsparcia organizacyjnego zaplanowano:
a) Przygotowanie językowe – organizacja kursu języka angielskiego w wymiarze 50
godzin;
b) przygotowanie kulturowe i zapobiegające ryzyku podczas mobilności;
c) wsparcie merytoryczne związane z metodami pracy edukacji włączającej, tj. lekcje
otwarte i warsztaty przeprowadzane przez nauczycieli specjalistów;
d) wsparcie w materiały dydaktyczne dla uczestnika prowadzącego zajęcia z terapii
pedagogicznej;

e) opieka koordynatora i specjalisty ds. finansowych uczestników;
f) materiały promocyjne projektu.
5. W ramach wsparcia uczestnika znajduje się opłata za udział w kursie oraz podróż.
Wsparcie indywidualne obejmuje koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywienia
uczestnika w trakcie mobilności.
§3
Warunki rekrutacji do udziału w projekcie
Osoby uprawnione do udziału w projekcie:
a) nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy, nauczycielebibliotekarze, nauczyciele pracujący w świetlicy w Szkole Podstawowej Zakonu
pijarów im. O. Onufrego Kopczyńskiego;
b) osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne w specjalności zgodnej z opisaną w
projekcie grupą docelową (kadra zarządzająca, nauczyciele specjaliści edukacji
włączającej, a także nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnościami bez
wsparcia nauczyciela wspomagającego);
c) nauczyciele zainteresowani udziałem w mobilności ze względu na cele projektu;
d) nauczyciele zobowiązujący się do systematycznego uczestnictwa i realizacji działań
zaplanowanych w projekcie.
§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 orzeczenie
o niepełnosprawności.
2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całością
tekstu niniejszego regulaminu.
3. Projekt zakłada rekrutację 10 uczestników.
4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
5. Rekrutacja odbywa się od 01.10.2018 r. do 13.10.2018 r.
6. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu
(załącznik nr VII umowy finansowej), opatrzone datą i podpisem kandydata.
7. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym, a
kandydaci mają możliwość jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia dokumentów
formalnych.
8. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia
wszystkich wymaganych dokumentów poprawnych formalnie.
9. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w sposób ciągły w terminie wskazanym
w punkcie 5 w sekretariacie szkoły w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem:
Projekt „Szkoła z dobry Pijarem dla wszystkich dzieci. Rozwój umiejętności
praktycznych i kompetencji językowych nauczycieli w Szkole Podstawowej Zakonu
Pijarów” imię i nazwisko kandydata.
10. Wyboru uczestników projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych
dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą dyrektor szkoły, koordynator
projektu, kadrowa.

11. O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów.
12. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje kolejność
zgłoszeń.
13. O wynikach rekrutacji powiadomieni drogą elektroniczną są jedynie uczestnicy,
którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.
14. Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób rezerwowych.
15. Dokumenty złożone przez Kandydatów na uczestników projektu nie podlegają
zwrotowi.
§5
Warunki rezygnacji w projekcie
1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie przed zawarciem umowy z
uczestnikiem.
2. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej
w pkt.1, komisja rekrutacyjna
kwalifikuje do udziału w projekcie osobę z listy rezerwowej. 2
3. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową
rekrutację.
§6
Postanowienia końcowe
1. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji
projektu, a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian
ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.
2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji projektu.
3. W załączeniu wzór formularza zgłoszeniowego do projektu Szkoła z dobrym Pijarem
dla wszystkich dzieci. Rozwój umiejętności praktycznych i kompetencji językowych
nauczycieli w Szkole Podstawowej Zakony Pijarów o numerze 2018-1-PL01-KA101049889 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor
Edukacja szkolna

Formularz zgłoszeniowy (pracownik)
do projektu Szkoła z dobrym Pijarem dla wszystkich dzieci. Rozwój umiejętności praktycznych i kompetencji
językowych nauczycieli w Szkole Podstawowej Zakony Pijarów o numerze 2018-1-PL01-KA101-049889 w ramach
projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach
Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna

Część A – wypełnia kandydat/tka (pracownik)
Dane podstawowe kandydata/tki
Imię
Nazwisko
Płeć
PESEL
Data urodzenia
Obywatelstwo
Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)
Telefon kontaktowy
Email
Informacje o kandydacie/tce
Stanowisko
Miejsce pracy
(pełna nazwa, adres, numer NIP)
Staż pracy
Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 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 (dalej zwanym „RODO”),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do
projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach
Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do
systemów informatycznych Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie,
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
Wyrażam zgodę na korzystanie z moich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji tj. telefon, email, adres do korespondencji, do celów realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji
szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. o.
Onufrego Kopczyńskiego z siedzibą w Warszawie, adres:
Gwintowa 3, (00-704, Warszawa).
Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego wyznaczyła osobę odpowiedzialną za
zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można
skontaktować się pod adresem e-mail: ( ……………………….)
Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje pracownikowi prawo dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także
prawo do przenoszenia danych.
Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw.
państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze stosunkiem
pracy (Nazwa Beneficjenta), na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 108 ze zm.).
Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa.

…………………………..………….
data i podpis kandydata/tki

Część B – wypełnia kandydat(tka)


Proszę opisać swoje osiągnięcia zawodowe, także w zakresie edukacji włączającej (0-5 pkt)



Proszę podać dwa argumenty dlaczego chce Pan/Pani wziąć udział w projekcie (0-5pkt)



W jaki sposób udział Pana/Pani w projekcie przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły w
zakresie edukacji włączającej (0-5pkt)

………………………………………………………..……………….
data i podpis kandydata(tki)

