
 

                         REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„GREEN STEP TO THE FUTURE” REALIZOWANEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 257 IM. PROF. MARIANA FALSKIEGO 

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+  

AKCJA KA122 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w 

edukacji szkolnej 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu Erasmus+ o tytule 

„Green step to the Future” 

2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 257 im. prof. Mariana Falskiego, u koordynatorów projektu Beaty 

Rudziewicz i Emilii Wolskiej  oraz na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. 

 

§ 2. INFORMACJE O PROJEKCIE 

 

1. Projekt  „Green step to the Future” jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 257 im. 

prof. Mariana Falskiego terminie od 14.02.2022 do 13.08.2023 r. 

2. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach akcji 

KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w 

edukacji szkolnej programu Erasmus+. 

3. Projekt zakłada trzy mobilności zagraniczne. Pierwsza mobilność to kurs języka 

angielskiego na Malcie oraz dwie mobilności dotyczące obserwacji pracy (job 

shadowing) w partnerskiej szkole podstawowej w Chorwacji. 

4. Uczestnicy zostaną objęci przygotowaniem kulturowym oraz językowym (65 godzin 

kursu języka angielskiego stacjonarnie oraz 30 godzin online na bezpłatnych portalach 

językowym np. Duolingo). 

5. Językiem projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji język polski oraz 

język angielski. 



6. Projekt skierowany jest do nauczycieli Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej nr 

257 im. prof. Mariana Falskiego w Warszawie zainteresowanych doskonaleniem 

swojego warsztatu pracy w zakresie podnoszenia kompetencji językowych i 

metodycznych. 

7. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 3. CELE PROJEKTU 

 

Głównym celem projektu jest polepszenie jakości pracy szkoły i nadanie jej wymiaru 

europejskiego, poprzez zdobycie nowych kwalifikacji przez nauczycieli dzięki udziałowi w 

mobilnościach zagranicznych. W ramach podnoszenia kompetencji językowych zaplanowano 

szkolenie z języka angielskiego- przygotowawcze dla 7 nauczycieli na terenie Szkoły 

Podstawowej  nr 257 im. prof. Mariana Falskiego oraz siedmiodniowy kurs języka 

angielskiego na Malcie dla 7 nauczycieli.. W celu wymiany doświadczeń i wzbogacania 

warsztatu metodycznego zakresie nauczanych przedmiotów odbędą się dwa wyjazdy 

siedmiodniowe do partnera z Chorwacji dla 7 nauczycieli. 

Dzięki uczestnictwu w projekcie kadra nauczycielska nabędzie nowe umiejętności 

niezbędne do innowacyjnego nauczania, podniesie swoje kompetencje językowe, a kontakty 

międzynarodowe sprawią, że szkoła nabierze europejskiego charakteru. 

Cele szczegółowe, które chcemy osiągnąć realizując projekt: 

1. Rozwój kompetencji językowych, głównie w zakresie języka angielskiego, a tym 

samym swobodne porozumiewanie się z partnerami zagranicznymi; 

2. Rozwój kompetencji cyfrowych – sprawniejsze posługiwanie się narzędziami TIK 

przez nauczycieli, wykorzystanie aplikacji w celach edukacyjnych, 

3. Zdobycie praktycznej wiedzy na temat nauczania metodą STEAM. 

4. Rozwój kompetencji społecznych, współpraca zespołowa, dzielenie się wiedzą i 

umiejętnościami, w tym również integracja zespołu; 

5. Promowanie idei ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu 

 

§ 4. ZESPÓŁ REKRUTACYJNY 

 

Organizację procesu rekrutacji nadzorują koordynatorzy projektu, rekrutację 

przeprowadzi trzyosobowa komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.  



Do zadań zespołu należy zrekrutowanie uczestników, optymalnie odpowiadających 

charakterom  mobilności, podejmowanych na rzecz  poprawy jakości pracy szkoły. 

Opracowano kryteria sprawiedliwej, zgodnej z zasadą równości szans rekrutacji . 

 

§ 5. ZASADY REKRUTACJI 

 

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad 

sprawiedliwej rekrutacji wobec wszystkich zainteresowanych projektem nauczycieli Szkoły 

Podstawowej nr 257 im. prof. Mariana Falskiego w Warszawie przeprowadzone zostaną 

następujące działania: 

1. Zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa na 

tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, dzienniku elektronicznym oraz w zakładce 

programu Erasmus+ na szkolnej stronie internetowej. 

2. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w mobilnościach udział wezmą nauczyciele 

3. Rekrutacja do projektu trwać będzie od 07.03.2022 r. do 14.03.2022 r. 

4. Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie przedłożą do komisji rekrutacyjnej 

wypełnioną ankietę rekrutacyjną (załącznik nr 1). Ostateczny termin złożenia ankiety 

upływa z dniem 14.03.2022 r. 

5. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji nauczycieli do udziału w projekcie: 

5.1. kwalifikacje zawodowe odpowiadające specyfikacji mobilności, 

5.2. motywacja nauczyciela do wzięcia udziału w mobilności, 

5.3.  gotowość do udziału w działaniach na wszystkich etapach trwania projektu: 

→ przygotowanie,  

→ mobilność,  

→ wdrożenie i upowszechnienie rezultatów, 

5.4. spełnione kryteria formalne kandydata wynikające z zasad programu Erasmus+ 

5.5. dotychczasowe zaangażowanie w projekty szkolne 

Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie zobowiązuje nauczyciela do aktywnego 

podejmowania działań projektowych przez cały okres jego realizacji! 

  

 

 

 



§ 6. PRZEBIEG REKRUTACJI 

 

1. Nauczyciele zainteresowani wyjazdem wypełnią arkusz rekrutacyjny, na podstawie 

którego możliwe będzie zakwalifikowanie poszczególnych nauczycieli do projektu 

Erasmus+.  

2. Posiedzenie zespołu rekrutacyjnego będzie miało miejsce dnia 15.03.2022 r. 

3. Nauczyciele przystępujący do projektu składają pisemną deklarację uczestnictwa w 

projekcie i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z 

działaniami rekrutacyjnymi. 

4. Lista uczestników projektu zakwalifikowanych na wyjazdy oraz lista uczestników 

rezerwowych zostanie podana do publicznej wiadomości 17.03.2022 r. 

 

§ 7. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

Uczestnik zobowiązuje się do: 

1. Regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez 

koordynatorów w celu omówienia postępów realizacji projektu. 

2. Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań. 

3. Tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych 

działań przewidzianych na wszystkich etapach trwania projektu. 

4. Dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami/pracownikami Szkoły 

Podstawowej nr 257, prezentowania praktycznych sposobów wykorzystania we 

własnej pracy dydaktycznej m.in. poprzez prowadzenie lekcji otwartych, 

wprowadzenia innowacyjnych metod nauczania, aktywności na platformie eTwinning, 

szkolenia Rady Pedagogicznej oraz udostępniania materiałów i narzędzi niezbędnych 

do prowadzenia zajęć z zastosowaniem nowych metod. 

5. Promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę 

międzynarodową. 

6. Doskonalenia znajomości języka angielskiego, warsztatu metodycznego oraz 

umiejętności TIK. 

7. Godnego wypełniania swoich obowiązków na forum międzynarodowym. 

8. Wypełniania warunków umowy podpisywanej z uczestnikiem przed każdym wyjazdem 

i rozliczania się z zobowiązań finansowych  



9. Zapoznanie się z Przewodnikiem po programie Erasmus+ w sektorze Edukacja 

Szkolna. 

 

§ 8. ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Nauczyciel ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego 

oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego własnoręcznym podpisem (Załącznik nr 2). 

W przypadku zakwalifikowania się nauczyciela na wyjazd i jego rezygnacji z tego 

wyjazdu, w wyjeździe uczestniczyć będzie nauczyciel z listy rezerwowej, którego kwalifikacje 

oraz stopnień znajomości języka angielskiego są zbliżone do kwalifikacji i poziomu 

językowego uczestnika składającego rezygnację. Jeżeli przed podjęciem decyzji o rezygnacji 

zostały dokonane płatności na nazwisko pierwotnie wybranego uczestnika, uczestnik 

rezygnujący z wyjazdu jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty finansowe powstałe na 

skutek zmiany nazwiska na bilecie lotniczym czy odwołania rezerwacji. 

 

§ 9. INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI 

 

Z posiedzenia zespołu rekrutacyjnego zostanie sporządzony protokół, zawierający datę 

posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę nauczycieli 

zakwalifikowanych do wyjazdu oraz listę uczestników rezerwowych. Ww. lista zostanie 

wywieszona na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz w dzienniku elektronicznym 

17.03.2022 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Koordynatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu 

(np. terminy mobilności) w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności 

niezależnych od nich. 

2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego 

regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z 

przedstawicieli dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego pracownika szkoły 

znającego założenia projektu. 

3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatorów projektu oraz na stronie 

internetowej szkoły w zakładce Erasmus+. 



 

Załącznik nr 1 

  

 

ANKIETA REKRUTACYJNA do udziału w projekcie „Green step to the Future”, 

realizowanego w Szkole Podstawowej nr 257 im. prof. Mariana Falskiego w ramach Programu 

Erasmus+ Akcja KA122 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w 

edukacji szkolne Nr projektu: 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041916 

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

  

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej nr 257 im. prof. Mariana Falskiego 

stanowisku  ................................................................  

nauczany przedmiot………………………………… 

  

Zapoznanie z  regulaminem rekrutacji Tak/Nie 

Deklaracja promocji i szerzenia rezultatów projektu Tak/Nie 

Deklaracja aktywnego udziału w upowszechnianiu projektu Tak/Nie 

Deklaracja aktywnego udziału w wyjeździe szkoleniowym na Maltę 

 

Tak/Nie 

Deklaracja aktywnego udziału w obserwacji pracy w szkole partnerskiej w Chorwacji 

(job shadowing) 

 

Tak/Nie 

Motywacja do wzięcia udziału w mobilnościach zagranicznych – uzasadnij chęć udziału w 

projekcie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Dotychczasowe zaangażowanie w realizację projektów szkolnych, współpracę z instytucjami 

zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów, innowacje 

pedagogiczne itp. 

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

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

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

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

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

 

 

Warszawa, data……………….. 

                                                                                                          …………………………… 
                                                                                                                                                                             czytelny podpis 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 

257 im. prof. Mariana Falskiego ul. Podróżnicza 11, 03-111 Warszawa zawartych w złożonych przeze 

mnie dokumentach aplikacyjnych, w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na uczestnika do 

projektu unijnego „Green step to the Future” programu Erasmus+ Akcja KA122 Krótkoterminowe 

projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolne nr projektu: 2021-2-PL01-KA122-

SCH-000041916. 
Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie 

to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

 Warszawa, dnia………………………… ………………………………………… 

                        czytelny podpis 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego 

w Warszawie reprezentowana przez Dyrektora. Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony da-

nych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:  

tel.: 22 510 36 20 wew.212e-mail:inspektor@dbfo.waw.pl  adres: ul. Podróżnicza 11, 03-111 Warszawa 

2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – tj. zgoda, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz 

art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 221 Kodeksu pracy. 
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie Pana/Pani aplikacji na stanowisko pracy, poprze-

dzające zawarcie umowy o pracę. 

4) Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu wzięcia udziału 

w rekrutacji. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji. Ma Pan/Pani 

prawo w każdej chwili wycofać wyrażoną przez siebie zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5) Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie 

na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia wynikającego z przepisów prawa, 

bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego. Ponadto, Administrator będzie udostęp-

niać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie prze-

twarzania danych. Są to dostawcy systemów informatycznych, za pośrednictwem których Administrator prze-

twarza dane osobowe, firmy hostingowe.  

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

8) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do czasu wycofania przez 

Pana/ Panią zgody. Administrator może jednak wcześniej usunąć Pani/Pana dane osobowe o ile uzna, że doszło 

do zrealizowania celu przetwarzania.  

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobo-

wych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych 

(prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprze-

ciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczo-

nych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile zachodzą warunki z art. 20 RODO. 
10) Jeżeli uważa Pan/pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 



Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie „Green step to the Future”, 

realizowanego w Szkole Podstawowej nr 257 im. prof. Mariana Falskiego w Warszawie 

w ramach Programu Erasmus+ Akcja KA122 Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności 

uczniów i kadry w edukacji szkolne nr projektu: 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041916   

 

Oświadczam, że z dniem ……………………………. rezygnuję z udziału w projekcie: 

Zobowiązuję się dokonać zwrotu przeznaczonych na moje szkolenie/job shadowing środków 

finansowych.  

   

  

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

               miejscowość i data                                                                      czytelny podpis kandydata 

 

 

 

 


