
 
 

ANEKS nr 2 do REGULAMINU REKRUTACJI 

uczestników projektu Nowoczesny nauczyciel Ekonomika 

Projekt nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062976 realizowany ze środków Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach projektu “Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”  

 

W związku ze zmianą finansowania mobilności wirtualnych  o których mowa w Aneksie nr 1 w 

punktach §1 , pkt 4 oraz §2, pkt 4 , zmianą ulegają następujące punkty regulaminu: 

1.W §1 Informacje o projekcie punkt 2 zostaje zmieniony na: Projekt będzie realizowany od 1 

września 2019 do 30 czerwca 2021 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. w ramach 

programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

2. W §1 Informacje o projekcie punkt 4 zostaje zmieniony na: W ramach projektu 7 nauczycieli ZSE 

wyjedzie na kurs językowy do Irlandii  w terminie 23.05 – 29.05.2021 ale z powodu zaistniałej sytuacji 

związanej z epidemią COVID-19 termin może ulec zmianie;  i 5 nauczycieli ZSE wyjedzie na kurs 

metodyczny do Finlandii w terminie 25.04-1.05.2021r. ale z powodu zaistniałej sytuacji związanej z 

epidemią COVID-19 termin może ulec zmianie. 

3. W § 2 Uczestnicy projektu i kryteria naboru punkt 4 zostaje zmieniony na:  Projekt zakłada 

rekrutację 19 uczestników: 7 nauczycieli wyjedzie na kurs językowy do Dublina, Irlandia w lutym 

2020, 7 nauczycieli wyjedzie na kurs językowy do Dublina w maju 2021r.  Zgodnie z założeniami 

projektu zapewnione zostaje 1 miejsce dla przedstawiciela kadry kierowniczej. Na szkolenie 

metodyczne do Helsinek, Finlandia, w kwietniu 2021 wyjedzie 5 nauczycieli. Zgodnie z założeniami 

projektu zapewnione zostaje 1 miejsce dla przedstawiciela kadry kierowniczej. 

4. § 2 Uczestnicy projektu i kryteria naboru w punkcie 12 zapis „terminy kursów” zostaje zmieniony 

na luty 2020 oraz maj 2021. 

5.  § 2 Uczestnicy projektu i kryteria naboru  w punkcie 16 zapis zostaje zmieniony na: Formularze 

należy przesyłać na adres mailowy edibanczyk@gmail.com 

7. § 4 Postanowienia końcowe do zapisu: uczestnik zobowiązuje się do przeprowadzenia lekcji 

pokazowej według scenariusza lekcji, zostaje dodany zapis: Możliwe jest zrealizowanie lekcji online. 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji 

szkolnej” , konkurs 2019. 

mailto:edibanczyk@gmail.com

