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Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Kuźnia Mentorów“  
nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025847 

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“  

 

§ 1 

Informacje o projekcie 
1. Projekt pod nazwą  „Kuźnia Mentorów“ realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna 

mobilność kadry edukacji szkolnej“, którego beneficjentem jest IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. 

Norwida w Białymstoku. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.  

Czas trwania projektu obejmuje okres 19 miesiący od 15.11.2016 r. do 14.06.2018 r.  

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 
1. Głównym celem projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“, który stanowi dodatkowe 

źródło dofinansowania dla Akcji 1 „Mobilność kadry“ programu Erasmus+ „Edukacja szkolna“ w ramach 

konkursu wniosków 2016, jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry 

pracującej w placówkach oświaty, dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.  

2. Celem projektu  „Kuźnia Mentorów“ jest:  

I. Podniesienie efektywności zarządzania zespołem i stworzenie dobrej atmosfery pracy. 

II. Podniesienie kompetencji menedżerskich osób zarządzających szkołą i poziomu jakości pracy poprzez 

wzmocnienie strategii zarządzania procesami edukacyjnymi.  

III. Rozwój umiejętności nauczycieli w  zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. 

IV. Doskonalenie pracy nauczycieli poprzez rozwój kompetencji wychowawczych we wspieraniu 

motywacji i rozwoju ucznia, rozwiązywaniu konfliktów. 

V. Rozwinięcie warsztatu metodycznego nauczycieli, umiejętności twórczego, kreatywnego podejścia w 

nauczaniu.  

VI. Nawiązanie współpracy międzynarodowej ze szkołami zagranicznymi w celu nawiązania partnerstwa i 
wymiany doświadczeń. 

VII. Podniesienie świadomości uczestników oraz zrozumienia innych kultur i krajów. 

VIII. Rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości. 

 

3. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Kuźnia Mentorów“ 

4. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Projekt finansuje koszty mobilności: szkolenia, podróży, 

ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie każdego uczestnika, w wysokości określonej wytycznymi 

POWER, wypłacone w formie ryczałtu dla poszczególnych kategorii. Uczestnicy kursu językowego 

otrzymają nieodpłatnie niezbędne materiały dydaktyczne. 

5. W ramach wsparcia organizacyjnego projektu zaplanowano:  

- kurs rozwijający kompetencje językowe nauczycieli;  

- wsparcie w przygotowaniu do mobilności mające na celu zapoznanie z kulturą, zwyczajami i tradycjami 

krajów docelowych;  

- wsparcie logistyczne w wyborze kursu, rejestracji i kontaktach z instytucją szkoleniową, 

- zakup ubezpieczenia; 

- wsparcie w przygotowaniu podróży, zakupie biletów i wyborze zakwaterowania; 

 

6. Za wdrażanie projektu w IV LO odpowiedzialny będzie Zespół Projektu w składzie: 

Joanna Wap – koordynator: odpowiedzialna za przekazanie informacji o programie PO WER oraz o 

projekcie; przekazanie informacji na temat miejsca i zakresu szkoleń oraz ich organizatorów, a także 
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zakwaterowania i infrastruktury; wsparcie uczestników przed wyjazdem i w trakcie podróży, kontakty z 

FRSE oraz dokumentację projektu. 

Anna Szuchalska – odpowiedzialna za organizację kursu językowego, bieżące kontakty z uczestnikami 

projektu, przekazanie informacji na temat miejsca i zakresu szkoleń oraz ich organizatorów, dokumentację 

projektu. 

Kaziemierz Klekotko – odpowiedzialny za przekazanie informacji na temat miejsca i zakresu szkoleń oraz 

ich organizatorów, ewaluację mobilności, monitoring upowszechniania rezultatów, dokumentację projektu. 

§ 3 

Warunki rekrutacji do udziału w projekcie 

 

1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie:  

Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w IV Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w 

Białymstoku  

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie „Kuźnia Mentorów” powinna spełniać łącznie 

następujące wymogi:  

a) być pracownikiem IV LO w Białymstoku, 

b) posiadać wykształcenie pedagogiczne w specjalności zgodnej z opisaną w projekcie grupą docelową 

(kadra zarządzająca, nauczyciele, pedagodzy),  

c) przystąpić do obowiązkowego testu z języka angielskiego i uzyskać wynik na poziomie co najmniej A2 

/niższy –śerdniozaawansowany.  

Z testu zwolnieni są nauczyciele języka angielskiego. Kandydat, który uzyskał wynik niższy niż A2, może 

wziąć udział w rekrutacji ale może być zakwalifikowany jedynie na listę rezerwową. Kwalifikacja na listę 

rezerwową umożliwia udział w kursie językowym organizowanym przez IV LO.  

Termin testu językowego ustalony został na 21.02.2017 (wtorek) w terminie do wyboru:  

14.55 w s. 38 

15.40 w s. 38 

Nieprzystąpienie do testu jest równoznaczne z niespełnieniem warunku rekrutacji i uniemożliwia udział w 

mobilności. 

d) złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami,  

e) wyrazić zgodę na modyfikację wykorzystywanego programu nauczania o nowe elementy polecane 

podczas mobilności,  

f) zobowiązać się do realizacji działań objętych projektem szczegółowo opisanych w umowie,  

 

§ 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  uczestników do 51 mobilności (yjazdów na szkolenia). Dla osiągnięcia celów 

projektu i zapewnienia efektywności mobilności sugerowane są wyjazdy pojedyncze lub w grupach 2–3 

osobowych. W uzasadnionym wypadku, zgodę na zwiększenie liczebności grupy może wyrazić dyrektor 

IV LO w Białymstoku w porozumieniu z Koordynator projektu.  

Możliwość udziału w podanym kursie jest uzależniona od liczby zgłoszeń i limitu zaplanowanych 

mobilności oraz kolejności zgłoszeń: 

Finlandia: 6 mobilności 

Hiszpania: 8 mobilności 

Słowenia: 8 mobilności 

Portugalia: 5 mobilności 

Wielka Brytania: 8 mobilności 
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Malta: 16 mobilności 

Jeden uczestnik może wskazać maksymalnie 2 kursy (wybór 1 i wybór 2) i udział w kursie językowym 

zorganizowanym przez IV LO w Białymstoku. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów 

decyduje data złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Wybór drugiej mobilności będzie traktowany jako 

zgłoszenie rezerwowe i możliwy do realizacji w sytuacji gdy: 

1. wszyscy zakwalifikowani uczestnicy uzyskają możliwość udziału w 1 mobilności  wyboru pierwszego 

(Lista rankingowa wg. Załącznika nr 2) 

2. do dyspozycji będą wolne miejsca  

3. udział w 2 mobilnościach przyczyni się do realizacji celów projektu (lista rankingowa wg. Załącznika nr 

2) 

Uczestnik może wybrać inny niż zaproponowany kurs pod warunkiem, że tematyka kursu będzie zgodna z 

celami projektu i kraj docelowy będzie zgodny z podanymi w p. 3.   

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.  

5. Rekrutacja odbywa się od 13.02.2017r. do 24.02.2017r.  

6. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach (załącznik nr 1, 2, 3) 

opatrzone datą i podpisem kandydata. Dokumenty należy wypełnić komputerowo, wydrukować i podpisać 

przed złożeniem. 

7. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w sposób ciągły w terminie wskazanym w punkcie 5 w 

sekretariacie szkoły w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem: Projekt „Kuźnia Mentorów” 

oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.  

8. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym. Ocena punktowa 

Załącznika nr 2  jest dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną i stanowi podstawę kwalifikacji do udziału 

w mobilności. 

9. Wyboru uczestników Projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje Komisja 

Rekrutacyjna, w skład której wchodzi dyrektor IV LO oraz Zespół projektu. O zakwalifikowaniu 

kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów w Załączniku nr 2. 

10. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń. 

11. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim 06.03.2017r.  

12. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji drogą 

elektroniczną. 

16. Komisja rekrutacyjna sporządzi listę rezerwową zgodnie z listą rankingową Załącznika Nr2. 

17. Dokumenty złożone przez Kandydatów na uczestników projektu nie podlegają zwrotowi.  

 

§ 5 

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 
1. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia zobowiązany 

jest do zwrotu materiałów szkoleniowych oraz poniesionych na jego rzecz kosztów mobilności. W 

pozostałych przypadkach związany jest zapisami deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku 

rezygnacji uczestnika opisanej w pkt.1, komisja rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w Projekcie osobę z 

listy rezerwowej.  

2. 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.  
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Załącznik 1  

Formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie „Kuźnia Mentorów” 

 
nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025847 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Zagraniczna mobilność 

kadry edukacji szkolnej“ 

 

1. Imię i nazwisko  

2. Data i miejsce 

urodzenia 

 

3. Adres zameldowania  

4. PESEL i nr dowodu 

osobistego 

 

5. Stanowisko  

7. Numer telefonu 

kontaktowego 

 

8. Adres e-mail  

 

 

9. Deklarowany stopień 

znajomości języka 

angielskiego (proszę 

podkreślić) 

 

 

Słaba / elementary/A1 

Niższy- średniozaawansowany/ pre-intermediate A2 

 Średniozaawansowany/ intermediate  B1 

Zaawansowany/B2 

Biegła /C 

10 Wybrany kurs: nazwa,  

termin, organizator, kraj 

(wybór 1) 

 

11.  Wybrany kurs: 

nazwa,  termin, 

organizator, kraj 

(wybór 2) 

 

 

 

 

Białystok, ……………………       ………………………………… 

         Imię i nazwisko kandydata 
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Załącznik Nr 2 

ANKIETA rekrutacyjna 
 

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………. 

 

 Wypełnia Kandydat Punk

ty 

Wypełnia 

Komisja 

Rekrutacyjna 

1. Jaka jest twoja motywacja do udziału w projekcie? Jakie 

kompetencje chciałbyś zdobyć, jakie umiejętności rozwinąć dzięki 

uczestnictwu w projekcie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-2 

 

 

 

 

2.  Jak  zamierzasz wykorzystać umiejętności nabyte na kursie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5  

3. W jaki sposób zapewnisz upowszechnienie efektów mobilności? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-3  

4.  W jakim stopniu Twój udział w mobilności przyczyni się do 

osiągnięcia celów projektu? Jak wpłynie na jakość Twojej pracy, 

rady pedagogicznej i szkoły jako instytucji? 

 

 

 

 

 

0-5  

Suma punktów:  
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Załącznik Nr 3.  

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu i ankiecie rekrutacyjnej są prawdziwe.  

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana, że projekt „Kuźnia Mentorów”“ realizowany jest ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

(POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“.  

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z 

późniejszymi zmianami, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji 

przez IV LO im. C.K. Norwida w Białymstoku.  

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie drogą elektroniczną na podany adres e-mail 

w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U. Nr 144, poz. 1204).  

 

 

 

 

 

 

Białystok,  …………………     …….…………………………… 

data                                                                    czytelny podpis kandydata/kandydatki 
 

 

 

 

 

 

 


