
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH I KURSACH ZAGRANICZNYCH  

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS  

 

I. O PROJEKCIE 

1. Ogólnopolski Operator Oświaty wraz z 15 placówkami, których jest organem prowadzącym 

zawiązał konsorcjum w celu ubiegania się o akredytację z programu Erasmus Plus na lata 

2021-2027.  

2. W skład konsorcjum wchodzą: 

1) Koordynator: Ogólnopolski Operator Oświaty 

2) Szkoły: PSP nr 52 SPECTO w Poznaniu, PSP Leonardo we Wrocławiu,  PSP Marco Polo we 

Wrocławiu, SP nr 29 Leonardo w Gdańsku, SP Kornelówka-Przystań w Łodzi. 

3) Przedszkola: Przedszkole nr 195 Mała Biedronka, Przedszkole Familijna Łódka w Łodzi, 

Przedszkole Leonardo we Wrocławiu, Przedszkole Logicus w Rokietnicy, Przedszkole 

Wesoła Pszczółka, Przedszkole Cogito we Wrocławiu, Przedszkole nr 196 w Poznaniu, 

Przedszkole Krzyś w Gdańsku, Publiczne Przedszkole Galileo w Łodzi, Publiczne 

Przedszkole Marco Polo we Wrocławiu. 

3. Konsorcjum postawiło sobie następujące cele na lata 2021-2027: 

1) Zwiększenie umiejętności językowych przedstawicieli 76 kadry pedagogicznej placówek 

przez udział w mobilnościach zagranicznych. 

2) Zwiększenie umiejętności językowych przez 6 Dyrektorów placówki i 6 pracowników 

administracyjnych przez udział w mobilnościach zagranicznych. 

3) Zwiększenie umiejętności językowych przez 15 pracowników administracyjnych Fundacji 

OOO przez udział w mobilnościach zagranicznych. 

4) Przełamanie bariery językowej i kulturowej u pracowników u co najmniej 70% 

uczestników projektu. 

5) Zwiększenie świadomości  europejskiej wśród co najmniej 70% uczestników wyjazdów 

6) Udoskonalenie oferty edukacyjnej 15 przedszkoli i szkół wchodzących w skład 

konsorcjum. 

7) Stworzenie szansy wyjazdu edukacyjnego w ramach edukacji szkolnej dla 100 uczniów z 5 

szkół podstawowych wchodzących w skład konsorcjum. 

4. Niniejszy regulamin reguluje realizację programu przewidzianą w pierwszym etapie 

akredytacji, tj. w ramach pierwszej umowy na realizację działań do 30.11.2022. 

 

II. PRZEBIEG REKRUTACJI 

1. Termin rekrutacji 16-27.05.2022 

2. Grupa docelowa do objęcia wsparciem w roku 2022: 

1) 10 nauczycieli przedszkoli (1 osoba z każdego przedszkola wchodzącego w skład 

konsorcjum) 

2) 5 nauczycieli szkół (1 osoba z każdej szkoły wchodzącej w skład konsorcjum) 

3) 1 dyrektor (1 osoba z wszystkich dyrektorów placówek z konsorcjum) 



 

4) 1 pracownik administracyjny szkoły lub przedszkola (1 osoba z wszystkich pracowników 

administracyjnych placówek wchodzących w skład konsorcjum) 

5) 3 pracowników administracji centralnej OOO 

3. Kryteria i zasady przyjęcia do projektu: 

1) Wypełnienie  i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:  

https://linkd.pl/peedk  

2) Kryteria rekrutacji: 

a) Opis motywacji do uczestnictwa w projekcie, max. 5 tyś znaków bez spacji (ocena 

od kątem językowym oraz merytorycznym 10 pkt.) 

b) Staż pracy w Fundacji (1 rok pracy = 1 pkt) 

4. W przypadku nie zgłoszenia się żadnego kandydata z danej placówki, osoby 

niezakwalifikowane z innych placówek tworzą rezerwową listę rankingową. Kwalifikacja 

następuje na podstawie uzyskanej punktacji. W przypadku uzyskania jednakowej liczby 

punktów decydującym kryterium jest długość stażu pracy w Fundacji. 

5. Komisje rekrutacyjną tworzą: Koordynator projektu oraz Kierownik Działu Realizacji 

Projektów oraz nauczyciel języka angielskiego. Członkowie Komisji zobligowani do 

nieuczestniczenia w oferowanym wsparciu w latach 2022/2023. 

 

III. UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

1. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa, w porozumieniu z koordynatorem projektu 

wybierają kurs/szkolenie oraz lokalizację kursu z listy dostępnych i kwalifikujących się do 

programu Erasmus Plus. Po dokonaniu zapisu na kurs/szkolenie uczestnik podpisuje 

umowę. 

2. Koordynator Projektu zapewnia uczestnikowi finansowanie z programu do kwot 

przewidzianych wg stawek stosowanych w Programie Erasmus Plus oraz wsparcie 

organizacyjne. 

3. Uczestnik jest zobowiązany rozliczyć się z wyjazdu zgodnie z ustalonym w umowie zakresem 

dokumentacji. 

4. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić raporty, ankiety i inne przewidziane w projekcie 

dokumenty ewaluacyjne. 

5. Uczestnik po powrocie z kursu/szkolenia wdroży plan upowszechniania rezultatów jaki 

wspólnie z koordynatorem projektu ustali przed wyjazdem. 

6. Uczestnik projektu zobowiązany jest do informowania Koordynatora Projektu o 
ewentualnych zmianach swojej sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania czy zameldowania 
lub innych zdarzeniach mających wpływ na realizację założeń projektowych). 

 
IV. ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie przed lub w trakcie mobilności możliwa jest tylko w 

przypadku wystąpienia tzw. „siły wyższej”, tj. nieprzewidywalnej, wyjątkowej sytuacji lub 

zdarzenia, na które uczestnik nie ma wpływu i które nie wynikają z jego błędu lub 

niedbalstwa, uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania kwoty wsparcia finansowego 

odpowiadającego faktycznemu czasowi trwania mobilności. Wszelkie pozostałe środki 

muszą zostać zwrócone.  

2. W przypadku rezygnacji uczestnika w czasie kiedy jest możliwość zastąpienia go inną osobą, 

jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

https://linkd.pl/peedk


 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej 
decyzji posiada Koordynator Projektu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2022. 
3. Kandydaci mają prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej pisemnie w ciągu 7 

dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 
4. Ogólnopolski Operator Oświaty wraz z członkami Konsorcjum działającymi jednomyślnie 

zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 
 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj: https://linkd.pl/peedk 

2. Wzór umowy – do wglądu 

 

 

https://linkd.pl/peedk

