
 
REGULAMIN PROJEKTU „EUROCYBERTEACHER” 

1.„EUROCYBERTEACHER “ 
nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025239) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność 
kadry edukacji szkolnej“


§1


Czas trwania projektu obejmuje okres od 1.06.2016 do 31.05.2018 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 udoskonalenie i nabycie nowych kompetencji w 
dziedzinie nowoczesnych technologii w edukacji a także zastosowanie nowych metod nauczania 
przez przedstawicieli kadry pracującej w naszej szkole, dzięki udziałowi w zagranicznych 
mobilnościach.

2. Głównym celem projektu „Eurocyberteacher “ jest mobilność 8 nauczycieli Prywatnego Liceum 
Ogólnokształcącego im M. Wańkowicza w Katowicach 

3. Celami szczegółowymi w kontekście potrzeb uczestników projektu są:

- wzbogacenie warsztatu metodycznego o nowe, atrakcyjne dla uczniów, metody

aktywizujące,

- rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji w j. ojczystym i obcym w mowie i piśmie,

- kształtowanie u uczniów postaw szacunku dla odmienności kulturowej i religijnej,

- uczestnictwo w międzynarodowym partnerstwie szkół na każdym poziomie nauczania,

- ciągła współpraca ze szkołami europejskimi,

- nawiązanie osobistych kontaktów z mieszkańcami Europy,

- wprowadzenie do rozkładu materiału większej ilości edukacji europejskiej,

- wymiana doświadczeń kadry na poziomie europejskim,

- przekazywanie doświadczeń uczniom, pozostałym członkom rady pedagogicznej,

rodzicom,

- przekraczanie barier technologicznych, językowych, technicznych.

4.Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Eurocyberteacher“.

5.Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

6. W ramach wsparcia organizacyjnego i logistycznego projektu zaplanowano:

- spotkania konwersacyjne z języka włoskiego i angielskiego

- spotkania mające na celu zapoznanie z kulturą, zwyczajami, tradycjami,

historią, geografią, systemem oświatowym krajów docelowych

- opłacenie zakwaterowania i ubezpieczenia,

- diety.

7. Przygotowaniem merytorycznym uczestników do wyjazdu zajmie się koordynator projektu. 
Jego zadaniem będzie: przekazanie informacji na temat miejsca i zakresu szkoleń oraz ich 
organizatorów, a także zakwaterowania i infrastruktury; wsparcie uczestników przed wyjazdem, 
omówienie wymogów linii lotniczych, bezpieczeństwa na lotnisku i w trakcie podróży.




§3


Warunki rekrutacji do udziału w projekcie 

1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie:

Nauczyciele zatrudnieni w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im M. Wańkowicza w 
Katowicach 

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie „EUROCYBERTEACHER “ musi:

- być pracownikiem Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im M. Wańkowicza w Katowicach

- posiadać wykształcenie pedagogiczne   

- wyraża zgodę na modyfikację wykorzystywanego programu nauczania o nowe elementy 
polecane podczas mobilności,

e) zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa i 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.

2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całością tekstu 
niniejszego regulaminu.

3. Projekt zakłada rekrutację 8 uczestników.

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

5. Rekrutacja odbywa się w dn 7-8 stycznia, 2016r.

6. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych

formularzach (załącznik nr 1), 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 wyżej wymienionym terminie 
przez koordynatora projektu 

10. Wyboru uczestników Projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje 
Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą pracownicy szkoły.

11. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i platformie elektronicznej 
Librus

12. O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów. Komisja ocenia spełnienie

kryteriów formalnych oraz informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym przydzielając punkty 
0-20

- motywacja udziału w projekcie w tym motywacja do podnoszenia kwalifikacji;

- zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych współpracę szkoły 
z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów;

- deklaracja aktywnego włączanie się w upowszechnianie efektów szkolenia;

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

14. O wynikach rekrutacji powiadomieni są jedynie uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do 
udziału w projekcie.

15. Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób rezerwowych.

16. Dokumenty złożone przez Kandydatów na uczestników projektu nie

podlegają zwrotowi.




§5


Warunki rezygnacji 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 
wprzypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów 
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.


2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 

§7


Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniach projektu EUROCYBERTEACHER 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH projektu 
EUROCYBERTEACHER 

(W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI 
SZKOLNEJ 

Serdecznie  zapraszam  nauczycieli  do  udziału  w  szkoleniu  „EUROCYBERTEACHER”, 
które zostanie w dniach 01.06.2016 – 31.05.2018 w różnych krajach Europy 

Kryteria rekrutacyjne decydujące o wyborze uczestników projektu stanowią:
•zatrudnienie w Prywatnym  Liceum  Ogólnokształcącym  im  M.  Wańkowicza  w 
Katowicach 
•znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym na poziome B1/
B2 (językiem roboczym szkoleń będzie język angielski),  
•złożenie listu motywacyjnego,
•wyrażenie  chęci  uczestniczenia  w  projekcie  poprzez  wypełnienie  formularza 
zgłoszeniowego i pozostałych dokumentów wynikających z udziału w projekcie. 

Rekrutacja przeprowadzana będzie  w  dniach 7-8 stycznia, 2016 Znajomość  języka 
angielskiego zostanie zweryfikowana na podstawie testu. Jako formę oceniania został przyjęty 
system punktowy: maksymalna ilość punktów zdobytych z testu z języka angielskiego wynosi 



10,  natomiast list motywacyjny może zostać  oceniony na max. 20 punktów. W przypadku 
listu motywacyjnego oceniany będzie przedstawiony opis następujących zagadnień: 

1.zawodowa (do uzyskania maksymalnie 10 punktów). 
2.ymalnie 10 punktów). 

Skład  komisji  rekrutacyjnej  tworzą:  przewodniczący – Pani  Dyrektor  Jolanta  Kałuża, 
koordynator Ekaterini Papas-Rotko oraz członkowie: Pani– wicedyrektor  Danuta  Kałuża-
Freyre, nauczyciel języka angielskiego (niebędący pracownikiem Liceum Joanna Stebel). W 
przypadku  rozpatrywania  kandydatury  przewodniczącego  jako  uczestnika  szkolenia 
zainteresowany  będzie  wyłączony  z  podejmowania  decyzji.  Wyniki  o  naborze  zostaną 
ogłoszone 14.stycznia, 2016.  
Zakwalifikowani uczestnicy  zobowiązują  się  do aktywnego  udziału  w szkoleniu oraz 
w przygotowaniu  językowo-kulturowym  (wymiar  zajęć:  10-20 godzin), przygotowaniu 
kulturowym (2 h) i spotkaniach  dotyczących  realizacji  projektu.  Każdy  uczestnik 
zobowiązany  jest  również  do  udziału  w  przygotowaniu  dokumentacji  związanej  ze 
sprawozdawczością i upowszechnianiem wyników oraz rezultatów szkolenia.  

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w s. 216 (Aula).  

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu– mgr Ekaterini Papas-Rotko 

FORMULARZ ZGŁOSZENOWY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH PROJEKTU 
„EUROCYBERTEACHER” „ (01.06.2016 – 31.05.2018,) W RAMACH PROGRAMU 

ERASMUS+ KA1 MOBILNOŚC KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ 

W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, wyrażam chęć i zobowiązuję się uczestnictwa 
w szkoleniach projektu „EUROCYBERTEACHER”  jednocześnie  zobowiązuję  się  także do 
aktywnego udziału w spotkaniach grupy uczestników projektu, przygotowaniu językowym i 
kulturowym jak  również  udziału  w  przygotowaniu  dokumentacji  związanej  ze 
sprawozdawczością i wdrażaniem oraz upowszechnianiem wyników i rezultatów szkolenia. 

Nazwisko i imię:

Data urodzenia:

Numer PESEL:

Miejsce urodzenia:

Adres zameldowania:
Numer kodu i 
miejscowość 
zameldowania:
Numer telefonu:

e-mail:

Nazwa banku:
Numer konta 
bankowego:



……………………………………………………                                                     ……………………………………………… 
(Miejscowość, data)           (podpis kandydata) 

Niniejszym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. 
zmianami) "O ochronie danych osobowych" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące im M. Wańkowicza w Katowicach w celach dydaktycznych 
i statystycznych (w tym nagrywanie na nośniki elektroniczne i fotografowanie). Jednocześnie 
oświadczam, że jest mi znane prawo do wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

……………………………………………………                                                     ……………………………………………… 
(Miejscowość, data)                (podpis) 

List motywacyjny 

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

1.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

1.Proszę opisać plan wykorzystania nabytej podczas szkolenia wiedzy i  umiejętności 
w  pracy  zawodowej  oraz  plan  upowszechniania  rezultatów szkolenia  (proszę  podanie 
konkretnych przykładów) (do uzyskania maksymalnie 10 punktów). 

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



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

……………………………………………………                                                     ……………………………………………… 
(Miejscowość, data)           podpis kandydata) 


