
 

 

Regulamin rekrutacji do projektu pt. Jedność w różnorodności – przez otwartość budujemy 

europejskość. Mobilność kadry edukacyjnej.  

 

Cel projektu: Uprawnieninie działań szkoły w zakresie objęcia ppp uczniów z rodzin imigrantów 

 i reemigrantów powracających do kraju oraz ich integracja i adaptacja w nowym środowisku. 

Czas trwania projektu: 24 miesiące – od 1.11 2019 do 31. 10. 2022. 

Wymagania dla kandydatów 

Do procesu rekrutacji mogą zgłosić się: 

1. Wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w SP nr 11 w Łodzi. 

2. Nauczyciele dyspozycyjni. Dyspozycja w zakresie szkoleń zagranicznych, wyjazdów 

zagranicznych, realizacji projektu na terenie szkoły o poza nią. 

3. Umiejętność współpracy w różnorodnej grupie społecznej, językowej. 

4. Nauczyciele, którzy zaangażują się w realizację projektu na terenie szkoły w okresie 24 

miesięcy. Wymagania: Realizacja zajęć Jestem Europejczykiem dla dzieci reemigrantów 

powracających na tereny kraju, aklimatyzowanie w warunkach szkolnych, przygotowanie 

Olimpiady Europejskiej i inne działania zaplanowane w projekcie. 

5. Nauczyciele z podstawową znajomością języka angielskiego. 

6. Nauczyciele, dysponujący czasem na wyjazdy zagraniczne w celu udziału w kursach 

metodyczno – językowych, job shadowing – wizytę w szkole zagranicznej. 

7. Nauczyciel, którzy zaangażują się  w działania w trakcie wizyty w naszej szkole uczniów z 

obcojęzycznej szkoły. 

8. Nauczyciele, którzy posiadają umiejętności związane  z TiK w celu wypełniania bieżącej 

dokumentacji związanej z realizacją projektu. Praca w systemie informatycznym Mobility 

Tool+. 

Kwestionariusz do pobrania w gabinecie wicedyrektora. 

Wypełniony kwestionariusz oddajemy do 12 listopada.  

Zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Protokół komisji rekrutacyjnej. 

1. Zebranie komisji z dnia 15.11. 2019r.  

2. Członkowie Komisji: p. Małgorzata Szubska, Edyta Graczyk – Dalecka, p. Jolanta Boguta 

3. Rekrutacja członków projektu wg Regulaminu rekrutacji do projektu pt. Jedność w 

różnorodności – przez otwartość budujemy europejskość. Mobilność kadry edukacyjnej.  

4. Sprawdzenie kompletności wniosków. 

5. Ocena formalna złożonych wniosków. 

6. Złożono 5 kwestionariuszy.  

7. Komisja po ich weryfikacji ustaliła: 

a/. listę rankingową 

b/. listę zakwalifikowanych uczestników 

c/. listę rezerwowych uczestników 

 

Lista rankingowa 

1. Michał Filipczak 

2. Magdalena Malinowska – Kieszek 

3. Izabela Złotowska 

4. Izabela Okraszewska 

5. Joanna Witkowska – Chrustek 

Lista zakwalifikowanych uczestników  

1. Michał Filipczak 

2. Magdalena Malinowska – Kieszek 

3. Izabela Złotowska 

Lista rezerwowych uczestników 

1.Izabela Okraszewska 

2. Joanna Witkowska- Chrustek 

8.  Na tym spotkanie komisji rekrutacyjnej zostało zakończone. 

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej 

1. Małgorzata Szubska 

2. Edyta Graczyk – Dalecka 

3. Jolanta Boguta 

 


