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____________________________________________________________________________ 
 

REGULAMIN REKRUTACJI 
do udziału w projekcie 

„Zawodowcy z ZSZ Nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin Rekrutacji określa zasady rekrutacji nauczycieli oraz zasady 

uczestnictwa w projekcie pt.: „Zawodowcy z ZSZ Nr 3 w Katowicach na zagranicznych 

stażach”, realizowanym w ramach projektu Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych nr 3               

w Katowicach. 

 

2. Projekt został przygotowany w celu umożliwienia nauczycielom ZSZ nr 3 w Katowicach 

zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz jej praktycznego wykorzystania w rozwoju 

zawodowym i osobistym w trakcie zagranicznych szkoleń zawodowych job shadowing. 

 

3. Udział w zagranicznych szkoleniach ma na celu: 

- podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności uczenia się nauczycieli 

pracujących w ZSZ nr 3 w Katowicach, 

- podniesienie poziomu kompetencji społecznych, językowych i kulturowych, 

- rozwój praktycznych umiejętności odpowiednich dla obecnej pracy i rozwoju 

zawodowego kadry edukacyjnej i zarządzającej, 

- wymianę doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych koncepcji nauczania dla 

nauczycieli przedmiotów: ekonomicznych,  elektrycznych i  elektronicznych, 

- rozwój inicjatywy i przedsiębiorczości, 

- podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystywania narzędzi 

informatycznych, 

- poznanie systemu edukacji zawodowej w Hiszpanii, 

- poznanie przykładów dobrej praktyki, 

- nawiązywanie bezpośredniej współpracy międzynarodowej, 

- podniesienie kompetencji w zakresie języka obcego, 

- rozwój osobisty poprzez edukację międzykulturową, 

- doposażenie w wiedzę praktyczną w zakresie nowych metod planowania 

i organizowania pracy, 

- nabycie wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod pracy, podejść, 

technik nauczania oraz pracy z uczniem. 

 

4. Rezultatami projektu będą: rozwój zawodowy i osobisty uczestników projektu, adaptacja 

najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy. 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które: 
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- są pełnoetatowymi nauczycielami kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Katowicach, 

- mają motywację do podnoszenia kwalifikacji, 

- są zaangażowane w realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły z instytucjami 

zewnętrznymi, organizację zadań wychowawczych, konkursów wiedzy 

przedmiotowej, artystycznych, sportowych na rzecz uczniów, 

- posiadają potrzeby w zakresie realizacji zadań o charakterze międzynarodowym 

i współpracy międzynarodowej, 

- posiadają potrzeby zapoznania się z funkcjonowaniem szkół średnich zawodowych 

w Hiszpanii, 

- wykazują odpowiednią znajomość języka obcego do efektywnego odbycia wizyty 

zagranicznej, 

- nie brały dotychczas udziału w projekcie w ramach Erasmus +. 
 

2. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wydrukować, wypełnić 

i własnoręcznie podpisać Formularz aplikacyjny (dostępny na stronie internetowej szkoły 

w zakładce projektu), a następnie przekazać go do Komisji Rekrutacyjnej. 

Termin oddawania zgłoszeń upływa:   29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15
00

 . 

§ 3 

Szczegółowa procedura rekrutacji 

 

1. Organizację procesu rekrutacji przeprowadzi Koordynator Projektu, a rekrutację osób do 

uczestnictwa w projekcie przeprowadzi powołana w trakcie konferencji Rady Pedagogicznej ( 

kwiecień 2019 r., ) przez Dyrektora Szkoły - Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 

- Przewodniczący: Dyrektor szkoły Mirosłąw Kowalski, 

- Koordynator projektu: Aleksandra Filus, 

- Protokolant/osoba odpowiedzialna za marketing: Romualda Grząba, 

- Lektor języka angielskiego: Magdalena Kica, 

- 3 osoby wybrane w drodze głosowania z Grona Pedagogicznego (z osób, które nie są 

zainteresowane udziałem w  wyjeździe). 

 

2. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w terminie do  13 maja 2019 r.   

3. Wszystkie osoby, które złożą Formularze aplikacyjne, zostaną poinformowane o terminie 

przeprowadzenia Testu poziomującego z języka angielskiego. Udział w teście jest 

obowiązkowy. Punktacja z testu stanowi integralną część punktacji na Indywidualnej Karcie 

Oceny. 

3. Rekrutację właściwą poprzedzą działania informacyjno - promocyjne w postaci informacji 

zamieszczanych w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły, a także 

poprzez informację przekazywaną przez Koordynatora projektu w trakcie spotkań 

bezpośrednich z potencjalnymi uczestnikami projektu. 

 

4. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie kobiet 

i mężczyzn. 

5. Rekrutacja do projektu odbędzie się w następujących etapach: 

a) powołanie przez Dyrektora Komisji Rekrutacyjnej (KR), 

b) poinformowanie potencjalnych uczestników o założeniach projektu oraz warunkach 

udziału: 

- zorganizowanie spotkania informacyjnego dla potencjalnych uczestników 

projektu, 

- przesłanie informacji o projekcie drogą elektroniczną (e-mail, internet), 

- przeprowadzenie rekrutacji (w tym Testu poziomującego z j. angielskiego), 
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- przyjmowanie i weryfikacja formalna Formularzy aplikacyjnych przez 

Koordynatora projektu, 

- kwalifikacja uczestników projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami wyboru – KR. 

KR wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria uczestnictwa. 

W przypadku kiedy kilka osób spełnia te same kryteria selekcji, brana jest pod 

uwagę  kolejność zgłoszeń (data na Formularzu), udział we wcześniejszych 

edycjach projektu, decydujący głos ma Dyrektor szkoły, 

- stworzenie listy uczestników projektu, 

- stworzenie listy rezerwowej kandydatów (2 osoby), którzy spełniają wymogi 

uczestnictwa w projekcie i będą kwalifikowani w przypadku rezygnacji osób 

z listy uczestników, 

c) poinformowanie kandydatów o wynikach naboru (drogą pisemną, e-mailową lub 

telefoniczną) w dniu 14  maja  2019r.  , 

d) do 15 maja 2019 r., każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji KR. Komisja 

Rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu dwóch dni 

roboczych - do 17 maja 2019 r. -  i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany 

wyników rekrutacji. 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie z wybranymi beneficjentami. 

 

2. Zawarcie z uczestnikami projektu Umowy o odbycie zagranicznego szkolenia w ramach 

programu ERASMUS+. 

 

3. Uczestnikiem projektu zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa 

w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną i podpisała Deklarację uczestnictwa w projekcie. 

 

4. Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana podpisuje z instytucją wysyłającą Umowę. 

Odmowa jej podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia 

w ramach projektu. 

 

5. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie jest możliwa bez konsekwencji jedynie przed 

podpisaniem umowy o odbycie wyjazdu w ramach programu ERASMUS+. 

6. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie dopuszcza się możliwość 

rekrutacji z listy rezerwowej poza ustalonymi wyżej terminami rekrutacji, z zachowaniem 

terminów realizacji pozostałych działań. 

 

7. Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest w ramach zaplanowanych działań 

projektowych przed wyjazdem do wzięcia udziału w przygotowaniu językowo - kulturowym 

i psychologicznym w szkole oraz na platformie eTwinning Polska czy EPALE. 

 

§ 5 

Przedmiot projektu 

 

1. Przedmiotem projektu jest organizacja wyjazdu, tematem którego jest Job shadowing dla 

nauczycieli kształcenia zawodowego. 

 

2. Termin szkolenia: od 07 do 11. 10. 2019 r., 
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3. Organizacja przyjmująca: euroMind, Avenida de Hytasa nº36, Edificio Toledo II , 

Planta 1ª - Oficina 3, 41006 SEVILLA, tel. + 34 955 22 09 32, Hiszpania 

 

 

§ 6 

Sposób organizacji wyjazdów zagranicznych 

 

1. W projekcie weźmie udział 8 osób. Wizyta zagraniczna będzie trwała 7 dni (w tym 

pierwszy i ostatni dzień przeznaczony jest na podróż). 

 

2. W ramach budżetu projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na odbycie 

szkolenia, podróż, zakwaterowanie oraz wyżywienie. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w Umowie. 

Wzór umowy jest dostępny na stronie internetowej projektu ERASMUS+. 

Szczegółowe informacje o projekcie na http://erasmusplus.org.pl/. 


