
REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

„WYŻSZE KOMPETENCJE – LEPSZE MOŻLIWOŚCI”

NUMER 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041933

a.i.1. Projekt „Wyższe kompetencje – lepsze możliwości” (zwany dalej “Projektem”) realizowany jest przez

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie (zwane dalej „Przedszkole”) w terminie 01.01.2022 –

30.06.2022.

a.i.2. Projekt  jest  współfinansowany  przez  Unię  Europejską.  Projekt  o  nr  2021-2-PL01-KA122-SCH-

000041933  jest  realizowany  w  ramach  programu  Erasmus+,  akcja  kluczowa  1:  Mobilność

edukacyjna osób (Edukacja szkolna).

a.i.3. W trakcie realizacji Projektu Przedszkole promuje i zapewnia zasady równych szans oraz zapobiega

wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek i wyznanie.

a.i.4. W Projekcie przewidziano mobilności: wyjazdy w celu odbycia kursu pn. „Koncepcje edukacyjne w

czeskim przedszkolu” do zagranicznej  instytucji  przyjmującej. Partnerem projektu jest organizacja

Educare et Labora s.r.o. mająca siedzibę w Czechach.

• Kurs  ma  na  celu  zwiększenie  wiedzy  kadry  edukacyjnej  Przedszkola  z  zakresu  rozwijania
kompetencji kluczowych u dzieci, metod pracy z dziećmi poprzez udział w zagranicznej mobilności.
zakres tematyczny kursu obejmuje następujące zagadnienia:

− czeski system nauczania przedszkolnego i organizacji przedszkoli, 

− wielokulturowość i wielojęzyczność dzieci w placówkach przedszkolnych, 

− metody i formy pracy, sprzyjające integracji, jakie stosuje czeskie przedszkole w nauce dzieci,

− innowacyjne metody pracy z dziećmi (m.in. metoda Montessori),

− koncepcje edukacyjne w czeskich instytucjach w porównaniu z Polską,

− sposoby rozwijania kompetencji kluczowych w czeskich przedszkolach,

− preorientacja zawodowa w czeskim przedszkolu

a.i.5. W ramach Projektu odbędzie się 1 mobilność

a.i.6.  na kurs w Czechach we wskazanej instytucji przyjmującej dla .

a.i.7. Proces rekrutacyjny odbywa się w terminie od 27 kwietnia 2022 r. do 4 maja 2022 r.

a.i.8. Informacja o rekrutacji zostanie zamieszczona na  tablicy ogłoszeń  w  Przedszkolu  oraz na stronie

internetowej Przedszkola.

a.i.9. Wybór  uczestników  zostanie  dokonany  na  podstawie  złożonych  do  biura  projektu  oryginałów

formularzy zgłoszeniowych.

a.i.10. Decyzję  o zakwalifikowaniu na kurs do wskazanej instytucji  przyjmującej  podejmuje dwuosobowa

Komisja,  w  skład  której  wchodzą:  dyrektor  przedszkola,  pracownik  administracyjno-biurowy

przedszkola.

a.i.11. Uczestnikami projektu będzie kadra edukacyjna Przedszkola – 3 osoby (ocena: spełnia/ nie spełnia

na podstawie formularzy zgłoszeniowych).

a.i.12. Uczestnicy projektu będą posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym na

podstawie oświadczenia (ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy zgłoszeniowych).



a.i.13. Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji  będzie  można uzyskać  za opis  doświadczenia na rzecz

Przedszkola oraz motywacji do udziału w projekcie (ocena w skali 0-15 pkt.).

a.i.14. Z  procesu  rekrutacji  zostanie  sporządzony  protokół,  lista  główna  oraz  lista  rezerwowa.  

O kolejności na liście decydować będzie liczba uzyskanych punktów. 

a.i.15. Od decyzji komicji rekrutacyjnej będzie istniała możliwość odwołania w ciągu 1 dnia. Rozpatrzenie

odwołań nastąpi w ciągu dnia następnego.

a.i.16. W  przypadku  braku  dostatecznej  liczby  zgłoszeń  rekrutacja  zostanie  powtórzona,  będzie

prowadzona w sposób ciągły.

a.i.17. Komisja  w  procesie  decyzyjnym  będzie  przestrzegała  zasady  równości  szans  

i niedyskryminacji.

a.i.18. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie będą zobowiązani do:

− uczestnictwa w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu, tj. zajęciach kulturowych (6 godz.),

zajęciach pedagogicznych (6 godz.),

− uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych,

− posiadania  ważnego  dokumentu  tożsamości,  na  podstawie  którego  mogą  podróżować  po

krajach UE,

− posiadania karty EKUZ,

− wykonywania podczas mobilności dokumentacji zdjęciowej,

− wypełniania ankiet ewaluacyjnych,

− złożenia raportu po powrocie z kursu oceniającego całościową realizację mobilności.

a.i.19. Uczestnicy  zakwalifikowani  do  projektu  podpiszą  Umowę  pomiędzy  instytucją  wysyłającą  a

uczestnikiem mobilności w programie Erasmus+.

a.i.20. W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  projekcie  z  przyczyn  nieuzasadnionych  uczestnik  jest

zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów na organizację jego udziału w projekcie.

a.i.21. W przypadku zmiany zapisów w regulaminie aneks należy sporządzić na piśmie.

Poręba, 25.04.2022 r.

(-) Marzena Orzoł

Dyrektor przedszkola


