OGŁOSZENIE O PROJEKCIE
„Doskonalenie kadry szansą na rozwój ZSOiZ w Czyżewie”
1. INFORMACJE O PROJEKCIE
• Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej i jest realizowany ze środków PO WER na
zasadach programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.
• Projekt skierowany jest do nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie.
• Projekt zakłada uczestnictwo 18 nauczycieli ZSOiZ w Czyżewie:
 5 nauczycieli przedmiotów ogólnych,
 7 nauczycieli przedmiotów specjalistycznych,
 2 nauczycieli anglistów,
 2 nauczycieli W-F,
 1 nauczyciel bibliotekarz,
 1 przedstawiciel kadry zarządzającej.
 W projekcie planowane są dwie mobilności:
 mobilność 10-cio dniowa z zakresu szkolenia językowego – 8 osób; data: 26.06.2018 –
05.07.2018 (bez dni podróży)
 mobilność 5-cio dniowa z zakresu wykorzystania nowatorskich narzędzi ICT oraz
nowoczesnego zarządzania placówką – 10 osób
 dni podróży nie są wliczone; data: 09.07.2018 – 13.07.2018 (bez dni podróży)
• Planowane mobilności obejmować będą:
 doskonalenie językowe i metodyczne dla nauczycieli anglistów (2 osoby x 10 dni)
 doskonalenie językowe z elementami języka specjalistycznego i dydaktyki dla nauczycieli
wiedzy o kulturze (2 osoby x 10 dni), historii (1 osoba x 10 dni), przedsiębiorczości (1
osoba x 10 dni), w-f (1 osoba x 10 dni) oraz bibliotekarza (1 osoba x 10 dni)
 szkolenie z zakresu nowoczesnego zarządzania placówką edukacyjną dla kadry
zarządzającej tj. dyrektor/zastępca (1 osoba x 5 dni)
 szkolenie z zakresu wykorzystania nowatorskich narzędzi ICT w pracy dydaktycznej dla
nauczycieli matematyki (2 osoby x 5 dni), chemii (1 osoba x 5 dni), geografii (1osoba x 5
dni), przedsiębiorczości (1 osoba x 5 dni), przedmiotów gastronomicznych (2 osoby x 5
dni), przedmiotów rolniczych (1 osoba x 5 dni), wf (1 osoba x 5 dni).
2. CELE SZCZEGÓŁOWE
 W zakresie szkolenia językowego:
 wykorzystanie dotychczasowych umiejętności językowych w praktyce, w środowisku
obcojęzycznym,
 poszerzenie zakresu słownictwa i swobody wypowiedzi,
 poszerzenie słownictwa specjalistycznego z zakresu języka angielskiego,
 zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych w języku obcym,
 zdobycie umiejętności wykorzystywania anglojęzycznych pomocy w pracy
dydaktycznej,
 zdobycie umiejętności korzystania ze źródeł anglojęzycznych w procesie
przygotowania zajęć i programów edukacyjnych.
 W zakresie szkolenia z zarządzania:
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 poszerzenie wachlarza metod i narzędzi nowoczesnego zarządzania placówką edukacyjną,
 poszerzenie wachlarza metod i narzędzi nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi,
 zdobycie umiejętności identyfikowania, zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami
kryzysowymi, ryzykowanymi i specyficznymi w placówce edukacyjnej,
 zdobycie umiejętności zarządzania placówką i planowania działań edukacyjnych w ujęciu
międzynarodowym.
W zakresie szkolenia ICT:
 zdobycie wiedzy nt. nowych narzędzi i metod dydaktycznych,
 zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii i narzędzi,
 wypracowanie innowacyjnego podejścia do prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz
przedstawianych tematów,
 zdobycie umiejętności wykorzystywania nowatorskich narzędzi ICT w samodoskonaleniu
zawodowym,
 zdobycie umiejętności wykorzystywania nowatorskich narzędzi ICT w pozyskiwaniu
wiedzy, materiałów i pomocy wspierających proces dydaktyczny.

2. UDZIAŁ W PROJEKCIE OBEJMUJE:
 przygotowanie językowe - 30 godzin zajęć indywidualnych, 50 godzin zajęć grupowych
 przygotowanie kulturowe - 15 godzin zajęć indywidualnych, 6 godzin zajęć grupowych
 trening umiejętności społecznych – 8 godzin interaktywnych warsztatów grupowych
 spotkania informacyjne
 kwestie logistyczno-techniczne (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie)
 szkolenie językowe/z zakresu zarządzania/ICT
 program społeczno-kulturowy w czasie wolnym
 wsparcie mentora/opiekuna
 certyfikaty:
 certyfikat świadczący o odbytym przygotowaniu przed wyjazdem
 certyfikat świadczący o udziale w szkoleniu
 Europass Mobilność – potwierdzający nabyte kompetencje i umiejętności
3. REKRUTACJA
• By wziąć udział w projekcie kandydat:
 zobowiązany jest do złożenia Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (Europass
Paszport Językowy – do wypełnienia online) w sekretariacie w terminie 30.04.2018 –
11.05.2018;
 zobowiązany jest do uzyskania w procesie rekrutacji liczby punktów kwalifikującej go do
wyjazdu.
• Formularz zgłoszeniowy dostępny jest:
 w sekretariacie Zespołu Szkół w wersji papierowej,
 na stronie internetowej Zespołu Szkół w wersji elektronicznej do pobrania.
• Formularz zgłoszeniowy posiada formę uniwersalną dla każdego ze szkoleń.
• Niniejsza rekrutacja obejmuje kwalifikację uczestników do udziału we
wszystkich szkoleniach tematycznych.
• Lista osób zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych szkoleniach oraz
lista osób rezerwowych ogłoszona zostanie 14 maja 2018, z podziałem na
poszczególne kierunki kształcenia.
• Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w programie zgodnie z zasadami
określonymi powyżej staje się uczestnikiem Programu ERASMUS+.
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• Uczestnik Programu jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymogi określone przez Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie związane z
przygotowaniem, realizacją oraz rozliczeniem wyjazdu. Niezastosowanie się do powyższych
wymogów może skutkować skreśleniem kandydata z listy uczestników Programu i skutkami
określonymi w podpisanej umowie pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności
w ramach sektora Edukacja Szkolna.
4. ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Osoby będące uczestnikami Programu Erasmus+, a także osoby znajdujące się na liście osób
rezerwowych zobowiązane są uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przed wyjazdem zgodnie z
harmonogramem zajęć podanym przez Koordynatora Projektu na tablicy ogłoszeń w szkole.
Osoby zakwalifikowane do projektu, zobowiązane są w szczególności do:
• aktywnego uczestnictwa przed wyjazdem w zajęciach obejmujących przygotowanie językowe,
kulturowe i trening umiejętności społecznych. Obowiązkowa frekwencja na poziomie 80%,
• logowania się na platformie eTwinning,
• podpisania umowy o szkolenie,
• uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych przed wyjazdem na szkolenie,
• odbycia szkolenia zgodnie z jego programem,
• sumiennego wypełniania powierzonych mu obowiązków z zachowaniem zasad BHP,
• przestrzegania poleceń opiekuna szkolenia zawodowego,
• uczestnictwa w realizacji programu kulturowego realizowanego podczas pobytu za granicą,
• przestrzegania ogólnie przyjętych norm kulturowych kraju, w którym odbywa praktykę,
• przestrzegania regulaminu wyjazdu,
• wypełniania poleceń opiekuna przydzielonego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, koordynatora oraz opiekuna,
gdzie uczeń odbywa praktykę,
• przestrzegania zasad współżycia w grupie, tak by jego zachowanie nie naraziło pozostałych
uczestników mobilności na utratę zdrowia i życia.
• uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym po zakończeniu pobytu za granicą,
• wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i udostępnienia danych do monitoringu,
• złożenia raportu końcowego z uczestnictwa w Projekcie w systemie Mobility Tool,
• sporządzenia prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie efektów mobilności w ramach
upowszechniania,
• wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby projektu.
5. SKREŚLENIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANEJ Z LISTY UCZESTNIKÓW PROGRAMU
• Uczestnik programu Erasmus+ może zostać skreślony z listy, jeśli:
 nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach organizowanych przed wyjazdem wynosi
powyżej 20%,
 zachowanie uczestnika stwarza zagrożenie dla innych uczestników Programu,
 uczeń rażąco naruszył Statut Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie,
 uczeń nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z uczestnictwa w projekcie
• W przypadku braku realizacji przez uczestnika jakichkolwiek zobowiązań
wynikających z umowy oraz bez względu na konsekwencje przewidziane w
mającym zastosowanie prawie, realizator projektu ma prawo rozwiązać lub
unieważnić umowę z uczestnikiem i obciążyć go częścią bądź łączną sumą
kosztów przewidzianych na jego udział w projekcie. Jeżeli uczestnik rozwiąże
umowę przed terminem jej wygaśnięcia lub jeżeli nie będzie realizować umowy
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zgodnie z zasadami, będzie zobowiązany do zwrotu wypłaconej kwoty dofinansowania. W
przypadku rozwiązania umowy przez uczestnika z powodu działania „siły wyższej”, tj.
niemożliwej do przewidzenia wyjątkowej sytuacji lub zdarzenia poza kontrolą uczestnika, które
nie wynikało z błędu lub zaniedbania z jego strony, kwestia otrzymania dofinansowania lub
jego zwrotu będzie ustalana indywidualnie w oparciu o ustalenia z Narodową Agencją
Programu. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w umowie o
szkolenie.
• W przypadku rezygnacji z wyjazdu osoby znajdującej się na liście podstawowej, jej miejsce
zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej
6. REZYGNACJA UCZESTNIKA PRZED WYJAZDEM
Uczeń rezygnujący z uczestnictwa w programie powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie
Koordynatora Programu Erasmus+ przedstawiając przyczyny rezygnacji.
Nieusprawiedliwiona okolicznościami rezygnacja z uczestnictwa w programie, a także
nieusprawiedliwiona okolicznościami zwłoka w powiadomieniu o tym fakcie Koordynatora Programu
Erasmus+ uniemożliwiająca lub utrudniająca przeprowadzenie dodatkowych kwalifikacji pociągnie ze
sobą skutki określone w umowie pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w
ramach sektora Edukacja Szkolna.

30.04.2018
Data

Dyrektor ZSOiZ w Czyżewie
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