
 

 

 
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„Muzyka daje POWER” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA Z UCZNIAMI 
 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Regulamin określa zasady rekrutacji  7 nauczycieli do prowadzenia przez nich zajęć z uczniami, w 

ramach realizowanego projektu.  
Przeprowadzona zostanie rekrutacja na zajęcia z języka angielskiego, warsztaty  informatyczne, 
warsztaty muzyczne  z polskiej muzyki poważnej, warsztaty taneczne, kulturowe – Niemcy, 
warsztaty kulturowe – Hiszpania oraz  warsztaty psychologiczno – pedagogiczne.  

 
2. Regulamin jest dostępny na stronie szkoły, w pokojach nauczycielskich a dokumenty 

rekrutacyjne dostępne są u Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Mrokowie. 
 

§ 2. INFORMACJE O PROJEKCIE 
 

1. Projekt o tytule „ Muzyka daje POWER „ realizowany jest w Szkole Podstawowej w 
Mrokowie w okresie od 1.04.22 do 30.09.22 

2. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów klas siódmych 
3. W projekcie, po przeprowadzonej rekrutacji weźmie udział 38 uczniów klas siódmych, 

uczestniczących w działaniach przygotowawczych. 31 uczniów  weźmie udział w 
mobilnościach  do Hiszpanii lub Niemiec, 7 uczniów będzie tworzyło listę rezerwową. 

 
§ 3. CELE PROJEKTU 

Cele szczegółowe projektu to:  
 

 podniesienie motywacji do nauki języków obcych oraz  kompetencji językowych w zakresie 
języka  angielskiego w szczególności sprawności mówienia i pisania u uczniów;  

 pogłębienie wiedzy z zakresu muzyki poważnej, ludowej oraz współczesnej muzyki 
rozrywkowej 

 usprawnienie umiejętności uczenia się, 

 rozwijanie świadomości kulturowej ( w tym tradycji, obyczajowości innych społeczeństw), 

 nabycie umiejętności wyrażania siebie poprzez muzykę i taniec,   

 rozwijanie umiejętności interpersonalnych poprzez nawiązanie kontaktów z rówieśnikami  
z innych krajów, 

 udoskonalenie umiejętności pracy w grupach w tym międzynarodowej,  

 doskonalenie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania oraz wykorzystania informacji  
z różnych źródeł;  

 poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia;  

 poznanie swoich mocnych stron i podniesienie pewności siebie u uczniów,  

 podniesienie kompetencji informatycznych,  

 kształtowanie postawy odpowiedzialności i samodzielności,  

 nabycie umiejętności planowania procesu realizacji pomysłu i zarządzania tym procesem  
 
 
 



 

 

 
§ 4. ZASADY REKRUTACJI 

 
1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z zachowaniem równości szans, niedyskryminacji ze 

względu na płeć, wyznanie, czy pochodzenie. 
2. O prowadzonej rekrutacji i regulaminie nauczyciele zostaną powiadomieni na Radzie 

Pedagogicznej 6.04.2022 oraz przez dziennik elektroniczny, informacje te zostaną 
zamieszczone na stronie szkoły w zakładce Erasmus+, na tablicach ogłoszeń w pokojach 
nauczycielskich.  

3. Rekrutacja trwa od 4.04. do 8.04.2022 
4. Komisja rekrutacyjna będzie pracować w składzie: dyrektor p. M. Perzyna, dyrektor p. W. 

Kisielewska oraz A. Lewandowski 
 

Kryteria rekrutacji: 
1. Wymiar godzin i tematyka poszczególnych zajęć: 
- zajęcia z języka angielskiego (12 godz.) zawierające słownictwo związane z tematyką projektu 

podróżowania i zwroty ułatwiające komunikację oraz przygotowanie prezentacji w języku 
angielskim,  

- warsztaty taneczne - nauka poloneza (6 godz.)  
- warsztaty muzyczne - polska muzyka poważna – (90 min) 
- warsztaty informatyczne – pogłębienie wiedzy dotyczącej programów do tworzenia prezentacji, 

obsługa programu służącego do tworzenia filmu (90 min)  
- warsztaty kulturowe – Niemcy (1 godz.) – najważniejsze informacje z zakresu historii, geografii i 

różnic kulturowych i obyczajowych 
- warsztaty kulturowe – Hiszpania(1 godz.) – najważniejsze informacje z zakresu historii, geografii i 

różnic kulturowych i obyczajowych 
- warsztaty psychologiczno – pedagogiczne (90 min) – poprawa komunikacji, adaptacja w nowym 

środowisku, radzenie sobie ze stresem, umiejętność autoprezentacji, asertywności i 
rozwiązywania konfliktów, empatia i zrozumienie dla wielokulturowości, prawa i obowiązki 
uczestników mobilności, BHP 

2. Przy ocenie Formularza zgłoszeniowego brany będzie pod uwagę  program zajęć gwarantujący 
wysoką jakość i realizację zakładanych celów projektu oraz termin prowadzenia zajęć 
3.Proces rekrutacji nauczycieli obejmuje  

- informację o rozpoczęciu rekrutacji - § 4 pkt. 2 
- złożenie przez nauczycieli Formularza zgłoszeniowego 
- analizę i ocenę formularza zgłoszeniowego  
- ogłoszenie wyników rekrutacji 11.04.2022.  

4. Wyniki zostaną przesłane zainteresowanym nauczycielom przez dziennik elektroniczny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

§ 5. ZOBOWIĄZANIA NAUCZCIELA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA 
 
Nauczyciel  jest zobowiązany do: 

- udostępniania swoich danych osobowych na potrzeby projektu, 
- przeprowadzenia zajęć wg przedstawionego programu 
- wypełnić ankietę oceniającą zaangażowanie ucznia 
- uczestniczyć w ewaluacji projektu 

 
§ 6.  PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 
1. Nauczyciel może złożyć odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dnia 12.04.2022 Podstawą 
odwołania nie może być kwestionowanie oceny programu zajęć i ich terminu. 
2. W odwołaniu należy dokładnie opisać pojawienie się nowych okoliczności, które mogą mieć 
wpływ na decyzję, a które nie były znane Komisji Rekrutacyjnej w chwili jej podejmowania oraz 
przyczyny, dla których te okoliczności nie zostały przedstawione wcześniej.  
3. Odwołanie powinno zostać złożone w formie oficjalnego pisma dostarczonego do sekretariatu 
szkoły w formie papierowej lub jako załącznik drogą mailową na adres mailowy szkoły 
4. Każde odwołanie rozpatrywane jest indywidualnie, a o decyzji Komisji Rekrutacyjnej nauczyciel 
zostanie powiadomiony poprzez dziennik elektroniczny 
5. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna. 

 
 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku spraw nieuregulowanych tym regulaminem decyzję podejmuje  
koordynator projektu w porozumieniu z dyrekcją szkoły. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie  

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 
 


