Zasady realizacji i finansowania wyjazdów nauczycieli w ramach programu
ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna
w Gminnym Centrum Edukacji
w Wawrzeńczycach
w roku szkolnym 2014/15

ZASADY OGÓLNE
1. Każdy nauczyciel wychowania przedszkolnego pracujący w Gminnym Centrum Edukacji,
może ubiegać się o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ mobilność
edukacyjna.
2. Czas pobytu za granicą wynosi 5 dni.
3. Nauczyciel zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi spełniać następujące
kryteria formalne:
a) w czasie całego pobytu za granicą musi być zarejestrowany jako pracownik Gminnego
Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach.
b) musi dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu w Gminnym Centrum Edukacji
w Wawrzeńczycach do koordynatora projektu ;
c) w trakcie udziału w projekcie nie może przebywać na urlopie dla poratowania zdrowia ani
być inaczej urlopowany.
4. Pobyt nauczyciela w placówce przyjmującej nie może być krótszy niż 5 dni. Minimalny
okres pobytu w placówce przyjmującej odnosi się tylko do okresu pobytu w placówce i nie
zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego lub organizacyjnego.
5. Nauczyciele uczestniczący w projekcie zobowiązani są do udziału w tygodniowym kursie
(20 godzin lekcyjnych) z języka angielskiego, który odbędzie się w lutym 2015.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny, sfinansowany w ramach projektu Erasmus+.
REKRUTACJA
1. Rekrutacja nauczycieli w ramach Programu Erasmus+ odbywać się będzie od 20 do 31
października 2014.
2. Informacje o rekrutacji ogłoszone będą na stronie internetowej Gminnego Centrum
Edukacji www.gcewawrzenczyce.com.pl .
3. Kandydaci składają zaświadczenie o zatrudnieniu do koordynatora projektu i biorą udział w
teście z języka angielskiego (załącznik nr 1).
4. Komisja w składzie: mgr Wioletta Klęk (koordynator projektu), mgr Kinga Kalinowska
(nauczyciel języka angielskiego) i mgr Mieczysława Stawarz (dyrektor GCE), spośród

kandydatów wybiera 8 osób z najwyższym wynikiem z testu z języka angielskiego.
Kandydaci niezakwalifikowani przeniesieni zostaną na listę rezerwową .
5. Komisja sporządzi protokoły z przeprowadzonej rekrutacji.
NAUCZYCIELE ZAKWALIFIKOWANI
1. Nauczyciele zakwalifikowani przez Komisje powinni niezwłocznie skontaktować się
z dyrektorem GCE w Wawrzeńczycach w celu przygotowania dalszych kroków postępowania
związanych z dokumentami aplikacyjnymi i finansowaniem wyjazdu.
2. Podczas wyjazdu uczestnicy będą zobowiązani do codziennego uzupełniania dzienników
oraz listy obecności a koordynator musi to nadzorować.
3. Po zakończeniu wyjazdu uczestnik zobowiązany jest wypełnić raport końcowy uczestnika
na stronie internetowej Mobility Tool.
4. Po zakończeniu projektu każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować raport
z przydzielonego zadania oraz wdrożyć w swojej placówce innowacje pedagogiczne
zaobserwowane w placówce goszczącej, a przykłady dobrych praktyk zaprezentować
w środowisku lokalnym.
4. Fundusze otrzymane z Narodowej Agencji Programu Erasmus zostaną przydzielone na
sfinansowanie wyjazdu za granice i kursu języka angielskiego oraz zakup potrzebnych
materiałów na podstawie umowy pomiędzy uczestnikiem projektu a dyrektorem GCE
w Wawrzeńczycach.
5. Uczestnicy po podpisaniu stosownej umowy otrzymają fundusze na sfinansowanie pobytu
zagranicznego przed planowanym wyjazdem.

