
 

 

 

Regulamin naboru uczestników projektu Erasmus+ 

„Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego  

nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach” 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zespołu 

Szkół nr 7 w Tychach „Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego 

nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach”. 

2. Projekt  dotyczy udziału w  2-tygodniowym kursie języka angielskiego w szkole 

English Domain na Malcie w następujących terminach: 

31.03.2019-14.04.2019 (2 os.) 

28.04.2019-12.05.2019 (2 os.) 

12.05.2019-26.05.2019 (2 os.) 

26.05.2019-9.06.2019 (3 os.) 

9.06.2019-23.06.2019 (3os.) 

3. Uczestnicy projektu zobowiązani będą do: 

a. Uczestniczenia w działaniach przygotowujących do wyjazdu (spotkania 

organizacyjne, przygotowanie kulturowe) 

b. Czynnego zaangażowania w realizację programu kursu językowego,  

c. Zrealizowania działań upowszechniających rezultaty projektów po powrocie 

z kursu, 

d. Przedłożenia dokumentacji związanej z odbytym kursem. 



 

 

§ 2 

Uczestnicy projektu 

1. Do udziału w kursie językowym mogą zgłaszać się pracownicy Zespołu Szkół nr 7  

w Tychach, bezpośrednio związani z kształceniem uczniów (za wyjątkiem nauczycieli 

języka angielskiego): 

b. nauczyciele przedmiotów zawodowych, 

c. nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, 

d. kadra kierownicza, 

e. pracownicy administracji. 

2. Od uczestników projektu wymaga się przynajmniej podstawowej znajomości języka 

angielskiego oraz motywacji do udziału w projekcie. 

§ 3 

Sposób rekrutacji uczestników 

1. Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty. 

2. Potencjalni uczestnicy projektu zostaną poinformowani o możliwości udziału w nim: 

a. podczas konferencji Rady Pedagogicznej, na której zostanie przekazana 

informacja o projekcie,   

b. za pośrednictwem strony internetowej http://www.zs7tychy.pl 

3. Rekrutacji uczestników projektu dokona zespół zajmujący się realizacją projektu, na 

podstawie oceny formularzy zgłoszeniowych. 

4. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie: 

a. spełnienie kryteriów formalnych wskazanych  w  § 2 ust. 1. i  2.  

b. dodatkowe punkty otrzymają autorzy i realizatorzy innowacji pedagogicznych. 

5. W przypadku uzyskania przez uczestników rekrutacji tej samej ilości punktów 

pierwszeństwo udziału będzie miała osoba 45+. 

6. Powstanie także lista rezerwowa, z której będą rekrutowani uczestnicy projektu  

w razie rezygnacji uczestnika, który wcześniej zadeklarował chęć udziału w projekcie 

i pomyślnie przeszedł rekrutację.  

7. Przewiduje się 3 miejsca dla osób zarządzających szkołą (bez konieczności złożenia 

wniosków). 

8. O wynikach rekrutacji wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni osobiście. 



 

9. Formularze rekrutacyjne będą dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół nr 7 w Tychach 

oraz na stronie internetowej http://www.zs7tychy.pl 

10. Wypełnione formularze należy złożyć w sekretariacie szkoły (w zaklejonych  

i podpisanych kopertach) –  w terminie nieprzekraczalnym do 31 października 2018 

roku.   

 

§ 4 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu 

 

1. Uczestnik nie ponosi kosztów udziału w projekcie.  

2. Uczestnik pokrywa wszelkie dodatkowe koszty wynikające z podania na etapie 

rekrutacji  błędnych danych identyfikacyjnych (np. koszty przebukowania biletów). 

3. Uczestnik projektu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie zdjęć, wykonanych  

w trakcie realizacji projektu, na których znajduje się jego wizerunek - w celu 

upowszechniania wiedzy o projekcie. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do wykonania zadań związanych z ewaluacją  

i rozpowszechnianiem projektu: sporządzenie gabloty ze zdjęciami, zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej szkoły, nagłośnienie w mediach lokalnych, 

przygotowanie konkursów językowo-gastronomicznych, stworzenie przykładowych 

konspektów lekcji. 

5. Uczestnik ma obowiązek uzupełnienia wszelkiej dokumentacji związanej z projektem 

(dzienniczek, raport, sprawozdanie). 

 

§ 5 

Warunki finansowe 

1. W ramach dofinansowania projektu uczestnik będzie miał opłacony 2-tygodnowy kurs 

języka angielskiego, zakwaterowanie  (u rodziny) i wyżywienie (śniadanie  oraz 

obiadokolacja).  

2. W przypadku kiedy koszty kursu przekroczą 700€ różnicę uczestnik pokrywa ze 

wsparcia indywidualnego (z kieszonkowego). 

 



 

 

§ 6 

Zasady rezygnacji ze szkoleń 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik zgadza się na pokrycie  

w terminie 14 dni od wezwania wydatków poniesionych przez Zespół Szkół nr 7  

w Tychach. 

 

.  

 

 

 


