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Regulamin rekrutacji na szkolenia w projekcie  

„Together Better - Join Us!” 

„Razem lepiej – przyłącz się do nas” 

 
 

Nr projektu 2015-1-PL01-KA219-016925 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt “Together Better - Join Us!” („Razem lepiej – przyłącz się do nas!”) 

realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, ul. Krakowskie 

Przedmieście 58, 98-200 Sieradz, w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + 

wraz z 9 krajami partnerskimi z: Grecji, Szwecji, Belgii, Łotwy, Włoch, Hiszpanii, 

Turcji, Portugalii i Estonii. 

2. SOSW w Sieradzu pełni funkcję placówki koordynującej projekt. 

3. Biuro Projektu:  Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, ul. Krakowskie 

Przedmieście 58, 98-200 Sieradz, biblioteka, sala nr 9. 

4. Okres realizacji Projektu: 01.09.2015r.- 31.08.2017 r. 

5. Informacje o Projekcie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka                      

w zakładce projekty unijne www.sosw-webd.pl; w gablocie informacyjnej w szkole, 

na stronie internetowej Powiatu Sieradzkiego, w środkach masowego przekazu. 

 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji na szkolenia w 6 krajach europejskich  

w Projekcie „Razem lepiej – przyłącz się do nas” nauczycieli i kadry zarządzającej  

w SOSW w Sieradzu. 

2. Z uwagi na założenia Europejskiego Planu Rozwoju Placówki Projekt zakłada się 

uczestnictwo 11 nauczycieli zatrudnionych w SOSW w Sieradzu (jeden raz w każdej 

mobilności) oraz  Dyrektora Ośrodka (3 mobilności). 

3. Zgodnie z zapisem we wniosku aplikacyjnym w każdym z sześciu szkoleń bierze 

udział Koordynator Projektu, którego zadaniem jest monitorowanie przebiegu szkoleń 

przez organizatorów, zapobieganie konfliktom / rozwiązywanie ewentualnych 

problemów. 

4. Oprócz szkoleń harmonogram Projektu przewiduje udział w 3 spotkaniach 

międzynarodowych (w Grecji, Hiszpanii i Estonii) 3 pracowników Ośrodka, 

odpowiedzialnych za realizację Projektu (Koordynator, Dyrektor, Asystent 

Koordynatora). 
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§ 3 

Charakterystyka szkoleń w ramach projektu 

 

1. Celem głównym szkoleń jest poznawanie i wdrażanie sposobów  przeciwdziałania 

wykluczeniu: z powodów ekonomicznych, kulturowych, narodowościowych, religijnych, 

zdrowotnych, wychowawczych, trudności w komunikacji, różnic w sprawności 

intelektualnej, pod wpływem presji środowiska, z powodu mobbingu, uzależnień od: 

Internetu, używek. 

 

2. Cele szczegółowe szkoleń to:  

 Zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania instytucjami oświatowymi w Europie. 

 Rozwój kompetencji międzykulturowych i językowych poprzez przygotowanie 

kulturowo-pedagogiczne i językowe oraz mobilności zagraniczne. 

 Wzbogacenie uczestników o nowe doświadczenia, wspomagające ich rozwój osobisty. 

 Wypracowanie najlepszych praktyk pedagogicznych poprzez współpracę na poziomie 

międzynarodowym. 

 Wyposażenie kadry pedagogicznej SOSW w profesjonalne narzędzia, pozwalające 

tworzyć i realizować projekty mobilności zagranicznych. 

 Propagowanie idei szkoleń ponadnarodowych w środowisku lokalnym, jak również 

krajowym i międzynarodowym poprzez platformę internetową. 

 Wzrost kompetencji społecznych, komunikacyjnych, zawodowych. 

 Wzrost  prestiżu organizacji, poprawa jej pozycji na rynku i w lokalnym środowisku, 

podniesienie atrakcyjności kształcenia w placówce. 

 Wypracowanie publikacji końcowej, podsumowującej realizację całego projektu (płyta 

CD) - poradnik elektroniczny dla nauczyciela - "Oblicza integracji" oraz podręcznika dla 

ucznia "Razem lepiej" w wersji elektronicznej, dostępnego na stronie internetowej 

Projektu. 

 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu, procedura odwoławcza 

 

 

1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujące warunki: 

- nauczyciel/ka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu 

zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę, minimum na pół etatu, z odpowiednimi 

kwalifikacjami - ukończona oligofrenopedagogika, 

2. Dodatkowo oprócz kryteriów formalnych wymienionych w pkt.1 § 4 uczestnik 

szkoleń musi spełnić następujące warunki: 

1) zapoznać się z treścią Regulaminu Projektu, 

2) wypełnić i złożyć w terminie poprawnie wypełniony Formularz rekrutacyjny, Ankietę  

rekrutacyjną (Załącznik nr 1 do Formularza) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu. 

3. Na podstawie złożonych formularzy wyłonieni zostaną uczestnicy/czki projektu. 
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4. W przypadku większej ilości chętnych stworzone zostaną listy rezerwowe.  

5. Kryteria wyboru uczestników/czek  podzielone są na formalne i merytoryczne. 

6. Do formalnych kryteriów wyboru zaliczamy te, które zostały wymienione   

w Regulaminie rekrutacji w projekcie „Razem lepiej – przyłącz się do nas”. 

7. Do merytorycznych kryteriów wyboru (Załącznik nr 1 do Formularza) zaliczamy: 

 umiejętność  realizacji zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej, 

 podejmowanie inicjatyw na rzecz wychowanków, 

 posiadanie doświadczenia w zakresie sprawowania opieki nad uczniem (w tym w 

czasie wyjazdów zagranicznych) 

 umiejętność uzasadnienia potrzeby udziału w szkoleniach, 

 motywację do pracy w ramach realizacji zadań projektu, 

 wykazanie znajomości posługiwania się językiem angielskim na poziomie swobodnej 

komunikacji, niezbędnej do efektywnego odbycia szkolenia zagranicznego/ językiem 

kraju partnerskiego/innym językiem obcym. 

8. W wypadku braku odpowiedzi lub negatywnej odpowiedzi w punkcie 7. Załącznika 

do formularza wynik zbiorczy ankiety rekrutacyjnej wynosi 0. 

9. Kandydaci/tki, których dokumentacja nie spełni kryteriów formalnych, nie będą brani 

pod uwagę przy ocenie kryteriów merytorycznych. 

10. Na podstawie analizy dokumentacji rekrutacyjnej dokonane zostanie zestawienia 

wyników punktowych kandydatów/tek (lista rankingowa). 

11. W wypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

12. Rekrutacja do projektu prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans  

z zapewnieniem otwartego naboru uczestników projektu  oraz bezstronności  

i przejrzystości procesu rekrutacji (eliminującego wszelkie formy dyskryminacji ze 

względu na płeć, wiek, wyznanie, przynależność rasową, etniczną, religię, 

niepełnosprawność czy orientację seksualną). 

13. Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna (KR), wyłaniając 10 kandydatów/ek 

na szkolenia oraz tworząc listę rezerwową. 

14. O decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydaci/ki zostaną poinformowani/e mailowo i/lub 

telefonicznie w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia posiedzenia KR.  

15. Istnieje możliwość odwołania od decyzji KR. 

16. Kandydaci/ki, którzy/e nie zakwalifikowali/ły się do projektu, mogą zgłosić odwołanie 

w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o decyzji KR. 

17. Odwołania nie mogą zgłosić osoby, które nie spełniły wymogów formalnych w 

procesie rekrutacji. 

18. Odwołanie musi być zgłoszone w formie pisemnej i dostarczone osobiście do Biura 

Projektu.  

19. Odwołanie wniesione po terminie lub w inny sposób niż wskazany powyżej 

pozostawia się bez rozpoznania. 

20. KR, w ciągu 2 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie, ustali termin 

ponownego posiedzenia i rozmowy kwalifikacyjnej. 

21. O decyzji KR  osoba odwołująca się zostanie poinformowana na piśmie.  

22. Ponowna ocena ma charakter ostateczny i nie podlega dalszej procedurze 

odwoławczej. 

23. W przypadku niezgłoszenia osób z procedury odwoławczej, do 10 osobowej listy 

kandydatów dobrana zostanie osoba, która zajmuje pierwsze miejsce na liście 

rezerwowej. 
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24. Ostateczna lista uczestników projektu zostanie wywieszona w Biurze Projektu 

najpóźniej w ostatnim dniu roboczym września 2015 roku. Osoby te dodatkowo 

zostaną poinformowane mailowo i telefonicznie.  

25. Przydział na poszczególne szkolenia (w określonym kraju) odbędzie się na podstawie 

analizy zapisów Ankiety rekrutacyjnej (Załącznik nr1 do Formularza) oraz rozmowy  

z uczestnikiem. 

 
 

Opracowanie: Anna Kłaniecka - Koordynator 

 
 

 
 

Sieradz, 01.09.2015r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komisja Europejska 
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oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+  

nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną powyżej zawartość merytoryczną Regulaminu                 

 


