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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

„Czas na nauczycieli” nr 2019-1-PL01-KA101-063089 
 

"Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół 
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”  realizowanego ze środków PO WER 

na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

 
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie 

 
§ 1 

Informacje o projekcie 
 
1. Projekt pod nazwą „Czas na Nauczycieli” realizowany jest przez Technikum im. Wisławy Szymborskiej                 

w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 
2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Jagiellońska 141, tel.: 34 365 88 53 
3. Projekt skierowany jest do nauczycieli Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 
4. Okres realizacji projektu: od 03.11.2019r. do 02.11.2020r. 
5. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 
1. Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych i językowych nauczycieli. 
2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Czas na nauczycieli” zwanym 

dalej projektem. 
3. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny. 
4. W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia - uczestnictwo w szkoleniach za granicą: 

a) język angielski specjalistyczny 
b) zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu. 
 

§ 3 
Zasady rekrutacji 

 
1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. 

Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie 
potencjalnych Uczestników projektu. 

2. Kandydaci, przed złożeniem dokumentów tj:  

 zgłoszenie do projektu,  

 deklaracja uczestnictwa w projekcie,  

 test języka angielskiego,  

 zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach PO WER,  

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku,  
mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu. Niezłożenie w/w dokumentów 
wyklucza udział w projekcie.  
 

3. Dokumenty rekrutacyjne oraz niniejszy regulamin będą dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie 
internetowej projektu w czasie trwania rekrutacji (podstrona Technikum w zakładce „projekty”). 

4. Rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o ustalone wcześniej kryteria i punktację (załącznik nr 1 do 
regulaminu). Rekrutacja rozpocznie się 10.12.2019 i będzie trwała do 20.01.2020. W razie nieuzyskania 
rozstrzygnięcia i odpowiedniej ilości kandydatów do wszystkich grup wyjazdowych, rekrutacja zostanie 
przedłużona lub ponowiona. O ewentualnych dalszych terminach rekrutacji Komisja Rekrutacyjna poinformuje 
dyrektora szkoły oraz potencjalnych uczestników.  

5. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane dyrektorowi szkoły. 
6. Wybór Uczestników do Projektu będzie jednoetapowy: 
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 - Koordynator projektu wraz z Komisja Rekrutacyjną, dokona ostatecznego wyboru Uczestników. 
7. W wyniku rekrutacji zostanie sporządzona lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu z 

oznaczeniem udziału w poszczególnych szkoleniach oraz lista osób rezerwowych. Każdy z uczestników 
sporządza listę rankingową wybranego przez siebie szkolenia. O zakwalifikowaniu na konkretne szkolenie 
będzie decydowała całościowa ilość punktów zdobytych w czasie rekrutacji.  

8. Odwołanie od wyników naboru można składać do przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni 
od ogłoszenia wyników. 

9. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście będzie decydować rozmowa kwalifikacyjna.  
 

§ 4 
Warunki uczestnictwa w projekcie 

 
Podstawowe warunki uczestnictwa w projekcie:  
 
1. Posiadanie przez Uczestnika statusu nauczyciela, nauczyciela-dyrektora, psychologa, pedagoga, nauczyciela-

bibliotekarza, nauczyciela pracującego w świetlicy Technikum w Częstochowie. 
2. W ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, każdy Uczestnik uczestniczy w jednej zagranicznej 

mobilności. 
 

 § 5 
Zasady uczestnictwa 

 
1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do: 

a) udziału w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zajęć, do którego przystąpił  
b) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć w których uczestniczy 

2. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 
a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w § 3 
b) zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu 
c) uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, 

potwierdzonego podpisem na liście obecności 
d) wypełniania ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, udzielania odpowiedzi na 

pytania ankietera po zakończeniu udziału w Projekcie, 
e) bieżącego informowania kadry Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w 

Projekcie 
f) stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją Projektu, 
g) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w 

trakcie realizacji Projektu, 
h) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych. 

 
 § 6 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa 
 

1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z projektu w przypadku naruszenia 
niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z pracy w Technikum w Czestochowie. 

2. W uzasadnionych przypadkach Projektodawca może żądać od Uczestnika zwrotu otrzymanych materiałów. 
3. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa w przypadkach uzasadnionych i wynikających  

z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez Uczestnika w 
momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

4. W przypadku złożenia rezygnacji konieczne jest jej poparcie stosownymi dokumentami. 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły  i zasady 

wynikające z PO WER, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w 
szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu. 
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Załącznik nr 1 
 
Kryteria rekrutacji do projektu: 

1. staż pracy w Technikum minimum 3 miesiące - 1 - 5 pkt 

Od 3 miesięcy do 1 roku  – 1 pkt 

Powyżej 1 roku do 2 lat  – 2 pkt 

Powyżej 2 lat do 5 lat  – 3 pkt 

Powyżej 5 lat do 10 lat  – 4 pkt 

Powyżej 10 lat   – 5 pkt 

 

2. staż pracy w edukacji - 1 - 5 pkt 

Do 1 roku    – 1 pkt 

Powyżej 1 roku do 5 lat  – 2 pkt 

Powyżej 5 lat do 10 lat  – 3 pkt 

Powyżej 10 lat do 15 lat  – 4 pkt 

Powyżej 15 lat   – 5 pkt 

 

3. posiadanie stopnia awansu zawodowego - 1 - 4 pkt 

n. stażysta  – 1 pkt 

n. kontraktowy  – 2 pkt 

n. mianowany  – 3 pkt 

n. dyplomowany  – 4 pkt 

 

4. zaangażowanie w prace szkoły: prowadzenie zajęć dodatkowych, kół zainteresowań, udział w promocji 

szkoły: za każde potwierdzone działanie – 1 pkt 

 

5. aktywna współpraca z OKE – za każdą funkcję – 1 pkt 

 

6. zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji i zdobywaniem nowych umiejętności (kursy kwalifikacyjne, studia 

podyplomowe, uprawnienia egzaminatora) – za każde potwierdzone zaświadczeniem/dyplomem 

podniesienie kwalifikacji – 1 pkt 

 

7. uzasadnienie udziału w projekcie – 0 - 20 pkt 

 

8. znajomość języka angielskiego potwierdzona testem – ilość uzyskanych punktów z testu od 0 do 35 pkt 

(uzyskanie mniejszej ilości punktów niż 15 wyklucza udział w projekcie). 

 

 

O ostatecznym wyborze uczestników decyduje na podstawie uzasadnienia udziału w projekcie w/w Komisja 

Rekrutacyjna.  

 


