
Regulamin rekrutacji i udziału nauczycieli Przedszkola nr 10 w Piasecznie w programie 
Erasmus +. 

§1 

Informacje ogólne 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2022 do 31 sierpnia 2027 r. w Akredytacji Gminy 
Piaseczno programu Erasmus na lata 2021- 2027 r.  

§2 

Definicje: 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

a) Projekcie realizowanym w formie mobilności nauczycieli.  
b) Beneficjencie – należy rozumieć Przedszkole nr 10 w Piasecznie, ul. Nadarzyńska 54. 
c) Procesie rekrutacji – rozumie się przez to prowadzenie postępowania w sprawie 

przyjęcia do udziału w projekcie nauczycieli. 
d) Uczestniku/uczestniczkę – należy przez to rozumieć nauczycieli pracujących w 

placówce Beneficjenta, którzy spełniają wymogi określone w regulaminie, zostali 
zakwalifikowani do udziału w projekcie. 

§3 

Postanowienia ogólne 

1. Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości nauczania i uczenia się w edukacji 
szkolnej poprzez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak 
kursy i szkolenia, w trakcie których, podnoszą swoje kompetencje zawodowe. 
Celami szczegółowymi są:  
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim; 
- wzbogacenie warsztatu metodycznego o atrakcyjne metody pracy; 
- wymiana doświadczeń kadry; 

Niniejszy regulamin ustala zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie. 

§4 

Warunki i zasady rekrutacji  

1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie: nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu nr 
10 w Piasecznie. 

2. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w pierwszej mobilności udział weźmie 
dyrektor przedszkola oraz koordynator projektu zaś w następnych mobilnościach 
pozostali nauczyciele. 

3. Rekrutacja do projektu trwa do 31.12.2022 r. 



4. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości wieku 
oraz stażu pracy. 

5. Kandydaci przed zgłoszeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całością 
tekstu niniejszego regulaminu. 

6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej przedszkola. 
7. Na wybór uczestników projektu mają wpływ następujące kryteria: 

- koncepcja wykorzystania w pracy zawodowej doświadczeń zdobytych dzięki 
uczestnictwu w projekcie; 
- pomysł kandydata na upowszechnianie efektów mobilności; 
- plan działań kandydata w ciągu trwania projektu 
- umiejętność posługiwania się językiem angielskim; 
- motywacja kandydata do udziału w projekcie; 

      6. Wyboru uczestników projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych 
dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą Dyrektor, Koordynator 
Projektu oraz co najmniej jeden nauczyciel znający założenia projektu. 

      7. O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów. Komisja przyznaje punkty 
od 1 pkt do 5 pkt. (załącznik nr 2) 

      8. W przypadku tej samej ilości punktów, o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń. 

      9. Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób rezerwowych. 

     10. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie, komisja 
kwalifikuje osobę z listy rezerwowej. 

      11. Dokumenty złożone przez kandydatów na uczestników projektu nie podlegają 
zwrotowi. 

§5 

     Warunki rezygnacji z projektu 

1. Zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie z ważnych 
przyczyn w terminie do dwóch tygodni przed rozpoczęciem mobilności składając 
odpowiednie oświadczenie do koordynatora projektu. 

2. W przypadku rezygnacji uczestnika, Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w 
projekcie osobę z listy rezerwowej. 
 

§6 

 Postanowienia końcowe 

1. Dyrektor Przedszkola zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym 
regulaminie. 

2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji projektu. 



3. W ramach budżetu projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na odbycie 
szkolenia wyjazdowego (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, opłata za kurs). 

4. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w Umowie 
finansowej, w tym:  
- wysokość i forma dofinansowania 
- termin i lokalizacja kursu zagranicznego 
- zasady wsparcia i odpowiedzialność 
- program i zakres kursu. 

Załączniki do regulaminu:  

1. Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy 
2. Załącznik nr 2: Ankieta Rekrutacyjna 

 


