
 

_____________________________________  
  Projekt:  "Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych  

                             nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach" 

 

" Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych  

nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach" 

POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078232 
__________________________________________________ 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI  

do udziału w job shadowing nauczycieli kształcenia zawodowego, 

pracowników Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Katowicach  
 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

  
1. Projekt „Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli              

i uczniów w  ZSZ Nr 3 w Katowicach”, jest realizowany przez Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura w Katowicach, zwany dalej organizacją wysyłającą, 

działającą w partnerstwie z euroMind Projects SL w Hiszpanii, zwanym dalej 

organizacją przyjmującą. 

2. Projekt realizowany jest z funduszy Unii Europejskiej ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER                   

w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów 

oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu ERASMUS+ Sektor 

Kształcenie i szkolenia zawodowe.  

3. Projekt jest realizowany w terminie: 01.10.2020 do 30.08.2022. 

4. Celem projektu jest odbycie szkolenia job shadowing w hiszpańskiej szkole 

kształcenia zawodowego zgodnie z kierunkiem kształcenia uczestników mobilności 

oraz podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 8 nauczycieli kształcenia 

zawodowego, zatrudnionych  w ZSZ Nr 3 w Katowicach.  

5. Regulamin Rekrutacji do projektu określa w szczególności:  

• Komisję Rekrutacyjną, 

• Grupę docelową, 

• Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji, 

• Wymagane dokumenty i obowiązki kandydata. 

6. Nadzór nad realizacją projektu oraz rekrutacją należą do organizacji wysyłającej i jest 

prowadzona przez koordynatora projektu.  

7. Biuro projektu mieści się w ZSZ Nr 3 w Katowicach, w Sali S-12. 

8. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej szkoły: 

www.zsz3.pl oraz na fb szkoły i stronie projektowej Technikum Nr 14.  

 

§ 2  

Komisja Rekrutacyjna 

 

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

do uczestnictwa w projekcie przeprowadzi powołana w trakcie konferencji Rady 

Pedagogicznej ( wrzesień  2021 r., ) przez Dyrektora Szkoły - Komisja Rekrutacyjna w 

składzie: 

http://www.zsz3.pl/
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Przewodniczący: Dyrektor ZSZ nr 3 – mgr Mirosław Kowalski, 

Koordynator  projektu/protokolant – mgr Aleksandra Filus, 

Lektor języka angielskiego z PSJA Eurolingua, 

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

zainteresowane udziałem w  wyjeździe). 

 

 

2. Z prac Komisji Rekrutacyjnej sporządzane są protokoły zawierające listy rankingowe / listy 

główne i rezerwowe/ 

§ 3 

Grupa docelowa 

 

1. W projekcie może wziąć udział 8 nauczycieli kształcenia zawodowego /na równych 

prawach kobiet i mężczyzn/  . 

 

2. Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie odbędą szkolenie typu: job 

shadowing w terminie: 21-25 marca 2022r. / plus dwa dni podróży/ 

3. W ramach projektu PO WER każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie          

w jednej zagranicznej mobilności. 

 

                                                   § 4  

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji 

 

1. Warunki ogólne: 

• Rekrutacje do projektu ogłasza organizacja wysyłająca. 

• Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.  

• Organizacja wysyłająca ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej szkoły, fb oraz tablicy informacyjnej w szkole.  

• Zgłoszenia do projektu dokonuje nauczyciel na podstawie Formularza 

aplikacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

• Ocena zostanie dokonana przez Komisje Rekrutacyjną  na podstawie niżej 

opisanych kryteriów i zamieszczona na Karcie Kwalifikacyjnej, stanowiącej 

Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

• W wyniku rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna sporządzi listy: główną i rezerwową, 

zgodnie ze zdobytą ilością punktów.  

• Komisja Rekrutacyjna poinformuje osobiście wszystkich zainteresowanych            

o wynikach rekrutacji, zarówno osoby z listy głównej jak i rezerwowej.                 

• W przypadku osób z listy rezerwowej zostanie im przekazana informacja na temat 

procedury odwoławczej.  

• Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i fb 

oraz tablicy informacyjnej w szkole po upływie czasu na ewentualne odwołania.  

2.  Uczestnikami projektu mogą być osoby, które: 

• Są 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. 
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• Posiadają potrzeby w zakresie realizacji zadań o 

charakterze międzynarodowym i współpracy międzynarodowej. 

• Posiadają potrzeby  w zakresie job shadowing w Hiszpanii, 

• Wykazują odpowiednią znajomość języka obcego do efektywnego odbycia wizyty 

zagranicznej, 

• Nie brały dotychczas udziału w projekcie PO WER /w ramach konkursów 2019 i 

2020/. 

 

3. Kryteria szczegółowe:  

• Ogółem kandydat może otrzymać maksymalnie 35 punktów. 

• Uczestnikami projektu zostaną nauczyciele wpisani na listę główną od  

największej ilości punktów, 

• Pozostali kandydaci, którzy zaliczą test poziomujący, ale nie zostaną wpisani na 

listę uczestników stanowią grupę rezerwową  W przypadku rezygnacji lub innych 

zdarzeń losowych  kandydata z listy głównej, jego miejsce zajmuje kolejny nauczyciel 

z listy rezerwowej. Jeżeli kandydaci otrzymają taką samą liczbę punktów, 

przeprowadzona zostanie z nimi rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. 

4. Nabory dodatkowe:  

• W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie wyjazdowej lub rezygnacji 

zakwalifikowanego uczestnika z różnych przyczyn losowych, organizacja wysyłająca 

ma prawo do ogłoszenia dodatkowego naboru. 

5. Procedura odwoławcza: 

• Każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do 

Dyrektora szkoły na piśmie w ciągu dwóch dni od momentu otrzymania 

zawiadomienia o swoim wyniku. 

• Dyrektor szkoły ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania niezwłocznie i w 

przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji. Decyzja Dyrektora 

szkoły jest ostateczna.  

§ 5 

Wymagane dokumenty i  obowiązki kandydata 

1. Na etapie rekrutacji:  

• Formularz aplikacyjny / wypełniony, wydrukowany i podpisany/ należy złożyć do 

sekretariatu szkoły do 25 października,   do godz. 1500 . 

• Wziąć udział w teście poziomującym z języka angielskiego, który zostanie 

przeprowadzony 25 października o godz. 18.00 na platformie Teams 

2. Po zakwalifikowaniu do projektu: 

• Deklaracja uczestnictwa, 

• Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a pracownikiem, 

• Porozumienie o programie zajęć dla mobilności kadry, 

• Warunki ogólne, 

• Karta Jakości Mobilności. 

•       Kandydaci mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich szkoleniach  językowo-

kulturowych, mających na celu przygotowanie potencjalnych uczestników na wyjazd. 

Ze względu na organizację – zajęcia będą się odbywały również w czasie wolnym od 

zajęć dydaktycznych / np. w soboty/.  

• Obowiązkowa lista obecności na zajęciach. 
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•       Wszyscy kandydaci są zobowiązani do prowadzenia 

portfolio  swoich działań, wypełniania ankiet, sporządzania raportów, uczestnictwa w 

rozmowach kontrolnych po szkoleniach przygotowawczych z koordynatorem projektu 

oraz ścisłej z nim współpracy.  

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego 

regulaminu. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia. 
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły www.zsz3.pl 

http://www.zsz3.pl/

