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Załącznik 2B 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE   
 „Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową” 

(mobilność nauczycieli) 

 

§ 1. 

 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników - nauczycieli projektu pt.: 

„Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową”,                       

który jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach programu                        

Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - Erasmus + 

 

BENEFICJENT – CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I 

USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU 

 

PROJEKT –„Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową” 

 

§ 2. 

 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt realizowany jest w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu w okresie  2016-06-01 do 2018-05-31. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach 

Programu Erasmus +Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. 

3. Projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych (branży 

hotelarskiej, chemicznej, gastronomicznej i budowlanej) oraz kadry zarządzającej 

z minimum 3 – letnim stażem pracy*. 

 

4. W projekcie może wziąć udział grupa: 12 osób kadry. 

 

§ 3. 

 

Rekrutacja uczestników 

 

1. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą (3 osoby z wymienionych poniżej): 

 

 przedstawiciel dyrekcji 

 nauczyciel języka angielskiego 

 koordynatorzy 

 nauczyciel przedmiotów zawodowych 
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2. Osoby chętne do udziału w projekcie składają u koordynatorów w okresie od 1-09.09.2016 

formularze rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej Centrum, a następnie biorą udział 

w drugim etapie rekrutacji – piszą test sprawdzający znajomość języka angielskiego (do 

uzyskania 20 pkt.). 

 

3.Komisja rekrutacyjna przeprowadzi rekrutację zgodnie z następującymi kryteriami:  

 

a. zatrudnienie w zawodzie nauczyciela z minimum 3-letnim stażem pracy*  

b. motywacja udziału w projekcie (0-5 pkt.) 

c. zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły (0-5 pkt.) 

d. pomysł włączania się w upowszechnianie rezultatów (0-5 pkt.) 

e. znajomość języka angielskiego – krótki opis np. posiadane certyfikaty, praktyczne 

wykorzystanie w życiu codziennym/zawodowym (0-5 pkt.) 

f. znajomość języka angielskiego - test (0-20 pkt.) 

 

 

4.Komisja rekrutacyjna prześle na adres mailowy wskazany w formularzu rekrutacyjnym 

wynik procesu rekrutacji w terminie do 26.09.2016 roku. 

 

5. Wyniki  rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.                  

 

§ 4. 

 

Prawa i obowiązki uczestników 

 

1. Każdy uczestnik ma prawo do: 

 

 rzetelnych informacji na temat realizowanego projektu, które będą zamieszczane 

na stronie internetowej Centrum i na gazetce szkolnej oraz przekazywane 

bezpośrednio Uczestnikowi, 

 otrzymania certyfikatów potwierdzających odbyte szkolenia i szkolenie job 

shadowing zgodnie z założeniami projektu, 

 nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował, 

 nieodpłatnego udziału w szkoleniu, 

 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 

 otrzymania materiałów promocyjnych. 

 

2. Każdy uczestnik ma obowiązek  do: 

 

 uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych kulturowo/językowo/ 

merytorycznych (min.90% obecności), wyjeździe do Portugalii (obserwacja pracy 

nauczyciela w szkole zawodowej o podobnym profilu kształcenia oraz organizacji 

pracy w przedsiębiorstwach o profilu działalności zgodnej z nauczanym zawodem) 

zgodnie z przyjętym harmonogramem (zał.3b) 
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 udziału w działaniach upowszechniających 

 udziału w działaniach ewaluacyjnych 

 rzetelnego i terminowego wypełniania dokumentacji, w tym sporządzenie raportu 

końcowego  

 udziału we wszystkich działaniach informacyjnych dotyczących realizacji projektu 

 zapoznania się z harmonogramem działań mobilności nauczycieli i Regulaminem 

Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie 

 pobrania z NFZ –u karty ubezpieczenia EKUZ bądź okazanie posiadanej karty 
z datą ważności pokrywającą się z terminem pobytu w Portugali.  

 

§5. 

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 Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w terminie do 7 dni po 

zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny, 

 rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów 

osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny 

powodującej konieczność rezygnacji,                                                                               

 rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do 

stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie). 

 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia 

z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych 

i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji 

 

§6. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2016. – od chwili jego ogłoszenia przez 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie w każdym czasie. 

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 

 

 

 
*w instytucjach związanych z edukacją 

 


