
                           

 
 

Regulamin rekrutacji uczestników 

projektu Nowoczesny nauczyciel Ekonomika   

Projekt nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062976 realizowany ze środków Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach projektu “Międzynarodowa mobilność kadry edukacji 

szkolnej”  

 

ｧ 1 Informacje o projekcie 

1. Projekt pod nazwą “Nowoczesny nauczyciel Ekonomika” realizowany jest ze środków Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w projektu “Międzynarodowa mobilność kadry edukacji 

szkolnej”, którego beneficjentem jest Zespół szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. Projekt 

będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.  

2. Czas trwania projektu: 01.09.2019- 31.12.2020  

3. Najważniejsze cele projektu to: umożliwienie kadrze pedagogicznej szkoły wyjazdów na 

obserwacje pracy zagranicznych szkół oraz doskonalenie językowe i metodyczne, wspieranie kadry 

pedagogicznej w zakresie rozwoju kompetencji językowych, wymiany doświadczeń ze szczególnym 

naciskiem na zagadnienia branżowe.  

4. W ramach projektu 14 nauczycieli ZSE wyjedzie na kurs językowy do Irlandii i 5 nauczycieli ZSE 

wyjedzie na kurs metodyczny do Finlandii.  

5. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie.  

6. W ramach wsparcia organizacyjnego i logistycznego projektu zaplanowano:  

- kursy przygotowawcze z języka angielskiego 

 - przygotowanie kulturowe 

 - szkolenie nt.zachowań w sytuacji zagrożenia  

ｧ 2 Uczestnicy projektu i kryteria naboru 

1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie: nauczyciele ZSE, kadra kierownicza Szkoły.  



 
 

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie musi:  

- być nauczycielem przedmiotów ogólnokształcących lub zawodowych w ZSE lub członkiem kadry 

kierowniczej  

- posiadać wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne  

- posiadać kilkunastoletni staż pracy w ZSE 

 3. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci, wieku oraz 

stażu pracy pedagogicznej a także niepełnosprawności.  

4. Projekt zakłada rekrutację 19 uczestników: 14 nauczycieli wyjedzie na kurs językowy do Dublina, 

Irlandia, w dwóch grupach po 7 osób. Pierwsza grupa wyjedzie w lutym 2020, druga w listopadzie 

2020. Zgodnie z założeniami projektu zapewnione zostaje 1 miejsce dla przedstawiciela kadry 

kierowniczej. Na szkolenie metodyczne do Helsinek, Finlandia, w październiku 2020 wyjedzie 5 

nauczycieli. Zgodnie z założeniami projektu zapewnione zostaje 1 miejsce dla przedstawiciela kadry 

kierowniczej. 

 5. Zadeklarować można chęć wyjazdu tylko na jeden z kursów: językowy lub metodyczny.  

6. Kandydat wypełni formularz zgłoszeniowy na właściwym druku (załącznik nr 1) z datą i podpisem 

kandydata. 

 7. Koordynatorzy projektu dokonają oceny formalnej formularzy: sprawdzą udzielenie odpowiedzi na 

wszystkie pytania.  

8. Oceny merytorycznej formularzy dokona komisja rekrutacyjna w składzie: 2 nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, 2 językowców, pedagog szkolny i przedstawiciel dyrekcji. Będą to osoby 

niezainteresowane wzięciem udziału w kursach.  

9. W proces podejmowania decyzji będą zaangażowani mężczyźni i kobiety. 

 10. Ocena wniosków o udział w kursach zostanie dokonana na podstawie formularzy i załączników 

zgodnie z następującymi kryteriami:  

- kompetencje i doświadczenie zawodowe pracownika, zakres obowiązków służbowych i 

zaangażowanie w ich wykonywanie (liczba punktów za tę część-max 30)  

- potrzeby w zakresie doskonalenia, propozycje zaangażowania w działania projektowe, możliwość 

wykorzystania i upowszechniania rezultatów projektu (liczba punktow za te część- max 30)  

- test biegłości językowej z języka angielskiego odpowiednio dla każdej z grup: grupa na kurs 

językowy test na poziomie A1, grupa na kurs metodyczny test na poziomie B1 (liczba punktów 

uzyskana za tę część- max 30)  



 

 

11. Nauczyciele języka angielskiego ubiegający sie o udział w kursie metodycznym są zwolnieni z testu 

językowego a punkty za tę część zostaną im przyznane automatycznie. Nie wezmą oni udziału w 

rekrutacji na kurs językowy. 

 12. Rekrutacja na kurs językowy (terminy kursów: luty oraz listopad 2020) odbywa się od 18.11.2019 

do 22.11.2019. Obowiązuje odrębna rekrutacja na termin lutowy i listopadowy. Na formularzu 

zaznacza się termin, na który się aplikuje. Test językowy dla wszystkich chętnych zarówno na termin 

lutowy jak I listopadowy odbędzie 19.11.2019 o godz. 15.30 w sali nr 1. 

 13. Rekrutacja na kurs metodyczny odbędzie się w terminie późniejszym, podanym na stronie 

internetowej szkoły. 

 14. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu (załącznik nr 1) z 

datą i podpisem kandydata.  

15. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia wymaganych 

dokumentów. 

 16. Formularze przyjmowane będą w sekretariacie uczniowskim.  

17. O wyborze kandydata decyduje liczba punktów. W przypadku tej samej liczby punktów o 

kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.  

18. Komisja rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników, sporządzi listę osób zakwalifikowanych 

oraz listę rezerwową wg ilości zdobytych punktów.  

19. O wynikach rekrutacji wszyscy zostaną poinformowani indywidualnie.  

20. Kandydatom do udziału w projekcie przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji 

rekrutacyjnej w formie pisemnej do dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia 

rekrutacji. Odwołanie rozpatruje dyrektor szkoły w terminie do 7 dni od dnia złozenia odwołania. 

Decyzja dyrektora szkoly jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

21. Dokumenty złożone przez Kandydatów na uczestników projektu nie podlegają zwrotowi. 

 22. Załączniki do regulaminu są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz u koordynatora 

projektu.  

23. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację.  

                                                    

 

 



 

§3 Warunki rezygnacji 

1.Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć zobowiazany jest do 

zwrotu materiałów szkoleniowych. W pozostałych przypadkach związany jest zapisami deklaracji 

uczestnictwa w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt. 1, komisja rekrutacyjna 

kwalifikuje osobę z listy rezerwowej. 

§  4 Postanowienia końcowe 

1.W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie, uczestnik zobowiązuje się do: 

 - przygotowania dokumentacji zdjęciowej i prezentacji z kursu  

- przygotowania scenariuszy zajęć, które będą poświadczeniem kompetencji i umiejętności nabytych 

w trakcie kursu  

- przeprowadzenia lekcji pokazowej według scenariusza lekcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji 

szkolnej” , konkurs 2019. 

 


