Zespół Szkół nr 2
w Dukli
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zespół Szkół nr 2 w Dukli, na podstawie art. 28a ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 tj. z późn. zm.),

ogłasza otwarty nabór na Partnera ponadnarodowego
do realizacji projektu „Wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia w Zespole Szkół nr 2 w Dukli”
z komponentem ponadnarodowym wdrażanego w ramach konkursu zamkniętego nr 22/POKL/9.1.2/2011
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie/Poddziałanie: 9.1.2 –
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych.
Celem projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym jest wypracowanie, upowszechnienie
i wdrożenie do praktyki szkolnej nowych metod i form kształcenia z zakresu nauczania języków obcych
i przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.
Celem partnerstwa jest przyjęcie nowego rozwiązania w dziedzinie kształcenia języków obcych i przedmiotów
matematyczno – przyrodniczych oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych. Wspólna realizacja działań
partnerskich umożliwi rozwój i doskonalenie rozwiązania oraz jego upowszechnienie. Projekt będzie
realizowany zgodnie z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym.
Minimalny zakres zadań przewidziany dla Partnera:
 udostępnienie przez Partnera ponadnarodowego stosowanych u siebie metod kształcenia języków
obcych i przedmiotów przyrodniczych;
 aktywny udział w przygotowaniu projektu;
 samodzielny wybór ekspertów oraz ich zaangażowanie merytoryczne w adaptowanie rozwiązania;
 organizacja wizyt studyjnych w kraju Partnera.
Oczekiwania wobec potencjalnego partnera:
 zgodność działania potencjalnego Partnera ponadnarodowego z celami partnerstwa (w tym
dysponowanie rozwiązaniem/rozwiązaniami w dziedzinie kształcenia uczniów);
 wkład potencjalnego Partnera ponadnarodowego w realizację celu partnerstwa (w tym zasoby ludzkie,
metodyczne i finansowe);
 doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 doświadczenie w realizacji projektów w partnerstwie krajowym i/lub ponadnarodowym;
 zaangażowanie w przygotowanie projektu.
Przy wyborze partnera oceniane będzie m.in.:
 zgodność działania potencjalnego Partnera ponadnarodowego z celami partnerstwa;
 oferowany wkład potencjalnego Partnera ponadnarodowego w realizację celu partnerstwa;
 doświadczenie w realizacji projektów;
 współpraca w trakcie przygotowania projektu.
Podstawą przystąpienia do udziału w Otwartym Naborze jest złożenie Oferty współpracy wypełnionej zgodnie
z obowiązującym wzorem w języku polskim lub angielskim, dostępnym na stronie internetowej www.zs2.pl.
Oferty współpracy należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: Otwarty Nabór (w wersji polskiej) lub
Open Call (w wersji angielskiej). Oferty współpracy można składać osobiście lub drogą pocztową.
Miejsce składania Ofert współpracy: Zespół Szkół nr 2 w Dukli, ul. Armii Krajowej 1, 38 – 450 Dukla, Polska,
sekretariat w godzinach od 7.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).
Termin składania ofert upływa dnia 2 maja 2011 r. o godzinie 15.00
O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu Oferty współpracy do Zespołu Szkół nr 2 w Dukli.
Osoba do kontaktów w sprawie Otwartego Naboru - pan Jan Drajewicz: tel. + 48 13 433 00 08,
e-mail: liceum@dukla.pl.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Dukli oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Dukla. Wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni o wynikach Otwartego Naboru
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Przed złożeniem Oferty współpracy należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą Otwartego Naboru, która
dostępna jest na stronie internetowej www.zs2.dukla.pl.
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Zespół Szkół nr 2
w Dukli
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
School No 2 in Dukla announces an open call for a foreign Partner in order to carry out a
programme ‘Introducing Modern Methods of Teaching in School No 2 in Dukla’ with international
component introduced within a Closed Contest Nr 22/POKL/9.1.2/2011. Priority IX-Development of
Education and Competence in Polish Regions - Creating Equal Educational Chances for Learners of
Limited Access to Education and Reducing the Differences in Education Quality. The open call is
announced on the basis of Article 28a, Paragraph 4 of the 6th Dec Act relating to Development Policy
(Law Gazette 2009 No 84, Entry 712).
The aim of this innovative programme, which includes an international component, is to
work out, popularize and introduce the new educational methods and forms into school practice
within the scope of teaching foreign languages and science.
The target of the partnership is to work out new solutions in the area of teaching foreign
languages, science and communicative informatics. The realization of above-mentioned programme
will enable the development, the improvement and the popularization of worked-out solutions. The
programme shall be implemented in accordance with the Polish and European Union legislation.
The minimal range of assignments for the Partner requires:
 making access to the used teaching methods of foreign languages and science
 active participation in the project preparation
 selecting experts for the project
 engaging experts in adapting new solutions
 organization of the visits to the Partner’s country
The expectations for the potential Partner:
 concordance with the objectives of partnership (including used teaching methods)
 human resource, financial and methodical contribution towards the project realization
 experience in project realization funded by the European Social Fund
 experience in national or international project realization
 active involvement in the project preparation
The criteria that shall be used while evaluating the potential Partner :
 the concordance with the objectives of the partnership
 the partner’s contribution towards the project realization
 the experience in projects realization
 the cooperation during the project preparation
Candidates for the Partner are required to present an offer of cooperation written in Polish or in
English according to the form available on the school’s website www.zs2.pl. The offers shall be
submitted in a glued envelope with note: Otwarty Nabór (in Polish) or Open Call (in English). The
offers may be submitted personally or by post c/o Zespół Szkół nr 2 w Dukli, ul. Armii Krajowej 1,
38-450 Dukla, Polska, in the school secretariat from 7 a.m. to 3 p.m., from Monday to Friday.
The cut-off date of submitting offers is 2nd May 2011, 3 pm. The offers that will be submitted after
that date shall not be taken into consideration.
For further information, contact Mr Jan Drajewicz on telephone number +48134330008 or e-mail:
liceum@dukla.pl.
The results of the open call will be announced on the school website and in the Bulletin of Public
Information of Dukla Municipality. All the applicants will be informed about the results of the open
call by e-mail.
Before submission the applicants are obliged to get familiarized with the documents concerning the
Open Call that are available on the website www.zs2.dukla.pl.
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