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Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 

 
Ogłoszenie o rekrutacji – kurs/szkolenie na Cyprze 

 
Projekt: “ SOSW w Sieradzu jako centrum szkoleniowo-doradcze  

z zakresu edukacji włączającej czerpiące z doświadczeń europejskich” 
 

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli, nauczycielki: nauczycieli-oligofrenopedagogów, nauczycieli-

dyrektorów, psychologów, pedagogów, nauczycieli-bibliotekarzy, nauczycieli świetlic – zatrudnionych                          

w szkołach zapewniających kształcenie ogólne, zawodowe na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, 

gimnazjum - specjalizujących się w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

zainteresowanych problematyką edukacji włączającej, zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie “ SOSW                   

w Sieradzu jako centrum szkoleniowo-doradcze z zakresu edukacji włączającej czerpiące z doświadczeń 

europejskich”.  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego - „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Pierwszy kurs/szkolenie na Cyprze odbędzie się w miesiącu październiku 2016r. dla                                                         

5 uczestników/uczestniczek.   

 

Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. Rekrutacja odbędzie się w oparciu o kryteria formalne 

(złożenie formularza i odpowiedniej dokumentacji oraz  zakwalifikowanie do jednej z wymienionych powyżej 

grup nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, minimum na pół etatu, posiadających  

kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki oraz jakościowe, takie jak:  

- umiejętność realizacji zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej,  

- podejmowanie inicjatyw na rzecz placówki,  

- umiejętność uzasadnienia potrzeby udziału w szkoleniach,  

- motywację do pracy w ramach realizacji zadań projektu,  
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- wykazanie znajomości posługiwania się językiem angielskim na poziomie swobodnej komunikacji, niezbędnej 

do efektywnego odbycia szkolenia zagranicznego. 

 

 Pierwszą część Rekrutacji obejmie analiza złożonej dokumentacji : Formularza i Załącznika Rekrutacyjnego-

Ankiety, drugą część obejmie rozmowa rekrutacyjna z Komisją Rekrutacyjną oraz nauczycielem języka 

angielskiego. 

 

 Termin Rekrutacji na kurs/szkolenie na Cyprze odbędzie się w terminie 18.07-22.07.2016r. 

   

Zgłoszenia (Formularz Rekrutacyjny ) przyjmowane będą w  sekretariacie SOSW (w godzinach pracy)                              

w Sieradzu oraz mailowo na adres specsier@pro.onet.pl w terminie 18,19,20.07.2016r. Rozmowa rekrutacyjna 

dla pierwszej tury rekrutacyjnej odbędzie się w dniach 21,22.07.2016r. O godzinie zostaną powiadomieni 

wszyscy zrekrutowani uczestnicy. 

 

O tak szybkim terminie decyduje konieczność zgłoszenia uczestników  na szkolenie/kurs na Cyprze,                              

w nieprzekraczalnym terminie, do końca lipca 2016r. 

 

Przed wypełnieniem wymaganej dokumentacji należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji.  

 

 

Ostateczna decyzja KR, po uwzględnieniu procedury odwoławczej, zostanie ogłoszona najpóźniej 28.07.2016r. 

 

Wymagane dokumenty:  

 

- Formularz Rekrutacyjny, Załącznik Rekrutacyjny-Ankieta. Dokumenty zostaną wysłane ze skrzynki szkolnej 

do wszystkich nauczycieli na ich prywatne adresy mailowe. 

 

 

Wszelkich informacji udziela  

Koordynator Lilianna Krystkiewicz 

507 199 473  
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