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Regulamin rekrutacji nauczycieli 

 
do projektu pt. "Trening czyni mistrza-zagraniczne mobilności szkolnej 

kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie w 2021 r." w ramach projektu 

„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" finansowanego                                    

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 

Miejsce kursu: Wielka Brytania oraz Niemcy 

Dojazd: samolotem/autokarem Wielka Brytania oraz Niemcy i z powrotem  

Liczba uczestników: 10 nauczycieli kształcenia ogólnego, w tym 4 nauczycieli języka 

angielskiego i 6 nauczycieli innych przedmiotów (Wielka Brytania) i 1 nauczyciel historii 

(Niemcy). 

 

UWAGA: Każdy nauczyciel bierze całkowitą osobistą odpowiedzialność za skutki 

zdarzeń spowodowane sytuacją pandemii COVID-19, które mogą się wydarzyć w czasie 

wyjazdu zagranicznego. Należy również podkreślić, że budżet projektu nie przewiduje 

ponoszenia kosztów związanych z testowaniem uczestników projektu ani innych kosztów 

związanych z ww. sytuacją. 

 

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW: 

1)KURSY METODYCZNE: 

 - "Technology in the Classroom", 2 tygodnie. Celem kursu jest zwiększenie wiedzy 

 i umiejętności stosowania ICT w nauczaniu języka angielskiego .  

- "Modern British Culture", 2 tygodnie. Celem kursu jest przybliżenie brytyjskiej kultury 

nauczycielom języka angielskiego i pokazanie możliwości przekazania tej wiedzy na 

zajęciach szkolnych.  

- "General English & Teaching Methodology", 2 tygodnie. Celem kursu jest poprawa 

kompetencji językowych w zakresie metodologii nauczania języka angielskiego. 

- "Transformative Training", 2 tygodnie. Celem kursu jest podniesienie umiejętności 

językowych i metodologicznych nauczycieli języka angielskiego oraz umożliwienie wymiany 

doświadczeń wśród nauczycieli z innych krajów na temat dobrych praktyk. 

2)KURSY DOSKONALĄCE NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:  

- "Outstanding Learning and Progress in Maths",  
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- "A Language and Culture course for Teachers ",  

- "Effective Classroom Management Strategies and Ideas for teachers",  

-"Making the most of new technologies, apps and social media in the classroom".  

Celem szkolenia będzie doskonalenie znajomości języka angielskiego, wykorzystanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i zapoznanie się z nowymi trendami 

w edukacji. 

3)KURS HISTORII: 

-kurs dotyczący historii. Uczestnikami wyjazdu będzie 1 nauczyciel historii zainteresowany 

poszerzeniem wiedzy w zakresie relacji polsko-niemieckich w ostatnich latach. 

 

1.Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem tj. zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

jest składany przez nauczyciela na adres e.sawicz-bakula@zs3-wyszkow.pl (adres służbowy 

Elwiry Sawicz-Bakuły – Wicedyrektor szkoły) na odpowiednim formularzu (załączony 

do niniejszego regulaminu), dostępnym  na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 3 

 w Wyszkowie.  

2.Formularze rekrutacyjne rozpatruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły 

i ustala – na podstawie niniejszego regulaminu – wyniki, które podlegają zatwierdzeniu przez 

Dyrektora szkoły. 

Ogólne zasady rekrutacji:  

a) informacja medialna o projekcie (prasa lokalna, strona internetowa szkoły): kwiecień  2021r. 

b) ogłoszenie o naborze z podaniem zasad rekrutacji: 21.04.2021 r.  

c) złożenie wniosku: 05.05.2021 r.  

d) postępowanie kwalifikacyjne, wypełnienie testu określającego znajomość języka 

angielskiego na poziomie B1/ B2 : 06.05.-12.05.2021 r. 

e) ustalenie przez komisję, zatwierdzenie przez dyrektora i ogłoszenie listy 

zakwalifikowanych i listy rezerwowej: 14.05.2021 r. 

f) każdy kandydat ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Komisja 

rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania  do 20.05.2021 r. i, w przypadku 

decyzji pozytywnej, zmiany wyników rekrutacji.   

 

Kryteria szczegółowe udziału w projekcie: 

a) Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących wypełniają test określający ich znajomość 

języka angielskiego na poziomie B1/B2 (kursy będą odbywać się w języku angielskim)  
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Szczegółowe zasady punktowania wniosków: 

Lp. Kryterium punktacja max 

1. Staż pracy w ZS3 

- < 1 roku – 1 pkt 

- więcej niż 1 rok i mniej niż 2 lata – 2 pkt 

- więcej niż 2 lata i mniej niż 3 lata – 3 pkt 

- więcej niż 3 lata i mniej niż 4 lata – 4 pkt 

- więcej niż 4 lata i mniej niż 5 lat – 5 pkt 

- więcej niż 5 lat – 6 pkt. 

1-6 6 

2. Test ze znajomości  języka angielskiego 

(test online na poziomie B1/B2). 

1-6 6 

3. Deklaracja dzielenia się zdobytą wiedzą w czasie 

pobytu w Wielkiej Brytanii po powrocie do kraju 

(lekcje otwarte, przygotowanie prezentacji, 

spotkania z innymi nauczycielami i inne 

wymienione działania) 

- lekcje otwarte – 2 pkt 

- przygotowanie prezentacji – 2 pkt 

- spotkania z innymi nauczycielami – 2 pkt 

- inne wymienione działania - 2pkt. 

1-8 8 

4. Deklaracja bycia opiekunem uczniów w czasie 

realizacji wyjazdów zagranicznych. 

0-2 2 

5.  Zaangażowanie, aktywne uczestnictwo w życiu 

szkoły np. organizowanie uroczystości szkolnych 

(w formie wirtualnej), udział w opracowaniu i 

realizacji projektów rekomendowanych np. przez 

MEiN , aplikowanie i udział w szkoleniach 

doskonalących pracę nauczyciela(online). 

0-4 4 

 Maksymalna ilość punktów  26 

 

*nauczyciele języka angielskiego nie biorą udziału w teście, otrzymują maksymalną ilość 

punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Współfinansowany w ramach programu PO WER 

 

Formularz zgłoszeniowy nauczyciela 
 

do projektu pt. "Trening czyni mistrza-zagraniczne mobilności szkolnej 

kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie w 2021 r." w ramach projektu 

„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" finansowanego                                    

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

  

Dane kandydata: 

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

Adres zamieszkania:………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:……………………………………………….. 

e-mail:………………………………………………………………. 

Klasa, w której prowadzę zajęcia w charakterze nauczyciela kształcenia ogólnego*  

w roku szkolnym 2020/2021:…………………………………………. 

Liczba lat pracy w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego:…………… 

Deklaruję, że znam język angielsku w stopniu umożliwiającym wykonywanie zadań 

wynikających z założeń projektowych związanych z realizacją projektu . "Trening czyni 

mistrza-zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3                               

w Wyszkowie w 2021 r."      

 NIE 

 TAK 

Deklaruję chęć dzielenia się zdobytą wiedzą w czasie pobytu w Wielkiej Brytanii i po 

powrocie do kraju w formie: 

 lekcji otwartych  

 przygotowania prezentacji 

 spotkań z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń 

 inne działania…………………………………………………………………….. 

 deklaruję być opiekunem uczniów w czasie realizacji wyjazdów zagranicznych 

 

 Oświadczam, że informacja zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

realizacji Programu Erasmus + zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 

 

…………………………………………………………….. 

    data, podpis uczestnika projektu 

 



Współfinansowany w ramach programu PO WER 

 

 OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany:  

 

       Wyrażam zgodę   na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska,peselu, adresu zamieszkania. 

 

       Nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska, peselu, adresu zamieszkania. 

 

       Wyrażam zgodę  na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu przekazywania mi informacji 

drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy zdnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

   

      Nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu przekazywania mi informacji 

drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy zdnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

 

       Wyrażam zgodę  na przetwarzanie mojego numeru telefonu przez Zespół Szkół Nr 3 im. Jana 

Kochanowskiego w Wyszkowie.    

       

      Nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego numeru telefonu przez Zespół Szkół Nr 3 im. Jana 

Kochanowskiego w Wyszkowie. 

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

Administratorem danych osobowych jest  Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego 

 w Wyszkowie 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych sekretariat@zs3-wyszkow.pl 

Celem przetwarzania jest Realizacja zadań projektu 

Podstawą przetwarzania jest moja zgoda Zgoda osoby, której dane dotyczą 

Prawnie uzasadnionym celem jest Brak 

Odbiorcami danych osobowych są Banki wskazane przez pracownika, organizacja 

pośrednicząca i przyjmująca wskazana w umowie z 

uczestnikiem projektu 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji projektu. 

Ze zgody mogę wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do 

administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania moich 

danych i udziału w projekcie. 

Mam prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym momencie 

zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, żądania dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, odszkodowania. 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracownika nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. 

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 

dane osobowe zostały zebrane. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w 

przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. 

Imię Nazwisko Data Podpis nauczyciela 
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