REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii”
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Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
Mobilnośd osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
„Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii”

§ 1 Informacje o projekcie
Projekt realizowany jest w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (CKZiU nr1) w
okresie: 01.01.2016 – 31.12.2017.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do uczniów klas III Technikum nr 1 oraz kadry nauczycielskiej.
W projekcie wezmą udział:
a. dwie grupy sześcioosobowe nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz języków obcych
zawodowych – tygodniowy staż w Hiszpanii w terminach: 14.03.2016-18.03.2016 oraz 26.09.201630.09.2016;
b. dwie grupy siedmioosobowe z zawodu technik logistyk lub technik spedytor – czterotygodniowy staż
w przedsiębiorstwach logistycznych w Hiszpanii w terminie: 21.11.2016-16.12.2016,
c. jedna grupa dziesięcioosobowa z zawodu technik organizacji reklamy – czterotygodniowy staż w
Niemczech. W tamtejszym ośrodku szkoleniowym będą wykonywad czynności związane z
prowadzeniem agencji reklamowej. Termin stażu: 06.02.2017-03.03.2017;
d. jedna grupa dziesięcioosobowa z zawodu technik ekonomista – czterotygodniowy staż w Niemczech.
W tamtejszym ośrodku szkoleniowym będą wykonywad czynności związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa. Termin stażu: 13.03.2017-07.04.2017;
Terminy i informacje dotyczące udziału w projekcie będą na bieżąco umieszczane na tablicy ogłoszeo i na
stronie internetowej.
§ 2 Zasady rekrutacji i selekcji uczestników projektu
§ 2.1 Zasady rekrutacji i selekcji nauczycieli

1. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeo oraz stronie internetowej szkoły.
2. Uczestnikiem projektu może byd osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęd uczestnictwa w projekcie i
jest nauczycielem ekonomicznych przedmiotów zawodowych lub nauczycielem języka obcego zawodowego
(w zawodzie: technik logistyk lub technik spedytor) w CKZiU nr1.
3. Rekrutacja nauczycieli odbędzie się oddzielnie dla każdej mobilności.
4. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą koordynatorzy projektu oraz przedstawiciel Dyrekcji.
5. Rekrutacja będzie składała się z dwóch etapów:
a. I etap: złożenie przez potencjalnych uczestników projektu formularza rekrutacyjnego w sekretariacie
CKZiU nr1 (formularz stanowi załącznik 1 do regulaminu),
b. II etap: test kwalifikacyjny w języku angielskim.
6. Selekcja kandydatów będzie przeprowadzona na podstawie zebranej liczby punktów w procesie
rekrutacyjnym wg poniższych kryteriów. Punkty będą przydzielane przez Komisję Rekrutacyjną. Zebrana
przez kandydata suma punktów zadecyduje o pozycji na liście uczestników projektu.
7. Kryteria selekcji nauczycieli:
a. Staż pracy (liczba przepracowanych lat = liczbie uzyskanych punktów),
b. Wynik testu kwalifikacyjnego w języku angielskim (ilośd uzyskanych punktów),
c. Uzasadnienie indywidulanych potrzeb uczestnika, które znajduje się w formularzu zgłoszeniowym do
udziału w projekcie (w zakresie 1-5 punktów).
8. Proces rekrutacji zostanie zakooczony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej
oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
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9. Lista główna będzie liczyła 6 nazwisk najlepszych kandydatów. Lista rezerwowa będzie liczyła maksymalnie 5
osób. Wszyscy nauczyciele, które znajdą się na liście rezerwowej będą mogli brad udział w zajęciach
przygotowujących do wyjazdu z języka hiszpaoskiego.
10. Pozycja na liście głównej i rezerwowej uzależniona jest ponadto od frekwencji na zajęciach przygotowujących
do wyjazdu. Dopuszcza się absencję na 25% godzinach zajęd. Po przekroczeniu tej liczby godzin, osoby z listy
głównej zajmują pozycję na liście rezerwowej, a uczestnik z najwyższą pozycją na liście rezerwowej zajmuje
jego miejsce na liście głównej (jeśli uczestniczył w zajęciach w obowiązkowym wymiarze godzin).
11. Od wyników rekrutacji przysługuje odwołanie do Dyrektora CKZiU nr1 w Raciborzu, w terminie 7 dni od dnia
ogłoszenia listy kandydatów.
§ 2.2 Zasady rekrutacji i selekcji uczniów
1. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeo oraz stronie internetowej szkoły.
2. Uczestnikiem projektu może byd osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęd uczestnictwa w projekcie i
jest uczniem klasy trzeciej CKZiU nr1 w Raciborzu o profilu odpowiednim do wyjazdu tj. technik ekonomista,
technik organizacji reklamy, technik logistyk lub technik spedytor.
3. Rekrutacja uczniów odbędzie się oddzielnie dla każdej mobilności.
4. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 przedstawiciel Dyrekcji,
 nauczyciel przedmiotów zawodowych,
 nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego,
 psycholog szkolny.
5. Rekrutacja będzie składała się z trzech etapów:
a. I etap: złożenie przez potencjalnych uczestników projektu wymaganych dokumentów w sekretariacie
CKZiU nr1 (formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik 2 do regulaminu),
b. II etap: rozmowy kwalifikacyjne w języku obcym,
c. III etap: indywidualne konsultacje z psychologiem.
6. Selekcja kandydatów będzie przeprowadzona na podstawie zebranej liczby punktów w procesie
rekrutacyjnym wg poniższych kryteriów. Suma uzyskanych punktów we wszystkich etapach selekcji, decyduje
o pozycji na liście uczestników projektu.
7. W ramach selekcji uczestników w pierwszym etapie będą brane pod uwagę kryteria:
a. średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów zawodowych na świadectwie ukooczenia klasy drugiej,
b. zachowanie na świadectwie ukooczenia klasy drugiej (2-6 pkt),
c. ocena z języka niemieckiego/angielskiego na świadectwie ukooczenia klasy drugiej - odpowiednio dla
grup wyjeżdżających do Niemiec/Hiszpanii.
8. W ramach drugiego etapu będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne w języku obcym. Rozmowy
przeprowadzad będzie Komisja Rekrutacyjna składająca się z trzech członków: dwóch nauczycieli języka
obcego oraz jednego z koordynatorów projektu. Komisja będzie punktowad (0-5):
a. płynnośd wypowiedzi,
b. stosowane słownictwo.
9. Następnie zostaną przeprowadzone indywidualne konsultacje z psychologiem, który oceni osobowośd
kandydata do stażu. Opinia psychologa zadecyduje o dopuszczeniu kandydata do projektu.
10. Proces rekrutacji zostanie zakooczony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej
oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
11. Lista główna będzie liczyła:
a. dla mobilności w Niemczech – 10 nazwisk najlepszych kandydatów z każdego zawodu,
b. dla mobilności w Hiszpanii – 14 nazwisk najlepszych kandydatów z zawodu technik logistyk lub
technik spedytor,
12. Lista rezerwowa będzie liczyła maksymalnie 5 osób. Dwie osoby zajmujące najwyższe pozycje na liście
rezerwowej będą brały udział w zajęciach przygotowujących do wyjazdu..
13. Pozycja na liście głównej i rezerwowej uzależniona jest ponadto od frekwencji na zajęciach przygotowujących
do wyjazdu. Dopuszcza się absencję na 25% godzinach zajęd. Po przekroczeniu tej liczby godzin, osoby z listy
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głównej zajmują pozycję na liście rezerwowej, a uczestnik z najwyższą pozycją na liście rezerwowej zajmuje
jego miejsce na liście głównej (jeśli uczestniczył w zajęciach w obowiązkowym wymiarze godzin).
14. Od wyników rekrutacji przysługuje odwołanie do Dyrektora CKZiU nr1 w Raciborzu, w terminie 7 dni od dnia
ogłoszenia listy kandydatów.
§ 3 Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 nieodpłatnego udziału w zajęciach z przygotowania językowo-kulturowego,
 zgłaszania uwag i oceny zajęd, w których uczestniczy,
 otrzymania materiałów promocyjnych,
 otrzymania pomocy dydaktycznych do zajęd.
2. Uczestnik (uczeo, nauczyciel) zobowiązuje się do:
 uczestnictwa w zajęciach z przygotowania językowo-kulturowego (w przypadku opuszczenia ponad
25% zajęd zostaje przeniesiony na listę rezerwową),
 wypełniania w trakcie zajęd testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu
zadowolenia,
 do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na
potrzeby realizacji projektu,
 podpisania umowy potwierdzającej uczestnictwo w zaplanowanej mobilności,
 sporządzenia raportu uczestnika w systemie MobilityTool+,
 aktywnego udziału w zajęciach przygotowujących do wyjazdu i stażu,
 po powrocie z praktyki: do aktywnego udziału w promocji rezultatów projektu,
 ponadto: do prowadzenia dzienniczka praktyk zobowiązuje się każdego ucznia.
§4 Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku
gdy: rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora CKZiU nr1 w Raciborzu w terminie do 7 dni po
zakooczeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny,
2. Rezygnacja w trakcie trwania zajęd jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub
zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej koniecznośd rezygnacji. Rezygnacja
musi byd na piśmie, do którego należy dołączyd zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie
lekarskie).
3. Pozostałe warunki określa umowa z uczestnikiem.
§5 Postanowienia koocowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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