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Regulamin rekrutacji 
w Zespole Szkół Technicznych w Olecku w ramach  

projektu nr 2020-1-PL01-KA102-079185 
„Staże w Hiszpanii  inwestycją w przyszłość”  

finansowanego ze środków programu POWER VET  z sektora Kształcenie i 
szkolenia  zawodowe, akcja 1 – Mobilność osób uczących się i kadry 

 
§1. 

Ogólne informacje o projekcie. 
 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia procesu rekrutacji 
uczniów projektu oraz ogólne zasady uczestnictwa w projekcie. 

2. Projekt nr 2020-1-PL01-KA102-079185 „Staże w Hiszpanii  inwestycją w przyszłość”  
jest realizowany  w   ramach Program POWER VET  z sektora Kształcenie i szkolenia  
zawodowe, akcja 1 – Mobilność osób uczących się i kadry 

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, 
współfinansowane są ze środków Projektu: POWER VET   

4. Głównymi celami projektu jest Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli 
zawodu w wyniku szkolenia o 40% na przestrzeni lat 2020-22 

5. Projekt jest realizowany w terminie od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 Miejscem kursu jest  
firma Arcan Studios w Granadzie w Hiszpanii. 

6. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 6 nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, specjalizujących się w mechanice, budownictwie i informatyce.  

 
§2 .  

Uczestnicy projektu oraz kryteria naboru. 
 

1. Uczestnikiem projektu może być nauczyciel ZST w Olecku uczący wymienionych  
w  §1 pkt. 6  zawodów. 

2. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest złożenie formularza 
zgłoszeniowego (według określonego wzoru) wraz z wymaganymi załącznikami        
do sekretariatu szkoły albo koordynatora projektu. 

3. Szczegółowe kryteria naboru uczestników do projektu są następujące:  
              

 Nauczyciel przedmiotów zawodowych  ZST w Olecku, specjalizujący się w 
mechanice, budownictwie i informatyce– kryterium formalne 

 Staż pracy: do 5 lat – 2 pkt. ; 5- 10 lat – 4 pkt.; 10-20 lat – 5  pkt. ; 20-30 lat – 3 
pkt.; powyżej 30 lat – 1 pkt. 

 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i konkursy w ostatnich dwóch latach – 5 pkt. (1 
punkt za każde) 

 Zaangażowanie w przygotowanie i realizację projektów z funduszy europejskich w 
ostatnich pięciu latach – 5 pkt. (1 punkt za każdy projekt) 

 Niepełnosprawność – 5 pkt. 
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 Wynik testu z języka angielskiego: poziom beginner- 2 pkt. elementary – 4 pkt. 
pre-intermediate – 6 pkt. intermediate - 8 pkt. upper-intermediate i wyższy – 10 
pkt. (poziom znajomości języka zostanie określony na podstawie punktacji 
szczegółowej testu) 

 
4. Dla nauczycieli pierwsze kryterium jest bez punktów, natomiast pozostałe są 

punktowane. Maksymalna liczba do zdobycia to 30 punktów. Suma zdobytych 
punktów decyduje o miejscu kandydata/tki na liście. W przypadku równej liczby 
punktów decyduje wyższy wynik punktowy z testu z języka angielskiego. Spośród 
wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna 6 nauczycieli z największą liczbą 
punktów. 
 

§3. 
Przebieg rekrutacji. 

 
1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości 

płci. 
2. Zaplanowano przeprowadzenie rekrutacji głównej do udziału w projekcie, w trakcie 

którego wyłonionych zostanie 6 uczestników wraz z listą rezerwową  
3. Rekrutacja główna do projektu trwa od 01.11.2020 r. do 10.03.2021 r. Informacje         

o rekrutacji rozpowszechniane będą przez szkolnego koordynatora projektu. 
4. Terminy: 

 Termin przekazania formularza zgłoszeniowego do szkolnego koordynatora 
projektu mija 05.02.2021 r. 

 Test z języka angielskiego  zostanie przeprowadzony pomiędzy 08.02.2021           
a 15.02. 2021 

 Wstępne wyniki rekrutacji 24.02.2021r. 
 Ostateczne ogłoszenie wyników rekrutacji głównej odbędzie się do 10.03.2021 r. 

 
5. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna w składzie: 

 
 Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych – mgr Mariola Borys 
 Doradca zawodowy –  mgr Marzena Kaplińska 
 Nauczyciel języka angielskiego – mgr Jolanta Góryńska – koordynator projektu 
 Nauczyciel przedmiotów zawodowych – mgr Marta Olszowa 

 
6. Osoba, która złożyła aplikację do projektu nie może być członkiem komisji 

rekrutacyjnej. W takim przypadku dyrektor szkoły wyznaczy inna osobę. 
7. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat / kandydatka może 

zostać poproszony o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych  
od zawiadomienia.  

8. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały 
uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą 
rozpatrywane.  

9. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym komisja 
rekrutacyjna 
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10. Komisja rekrutacyjna, zgodnie z przyznanymi punktami w poszczególnych 
kategoriach, sporządza listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy 
rezerwowe. Listy zakwalifikowanych (główne i rezerwowe) zamieszczone zostaną na 
tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. 

11. 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 wyników rekrutacji. Odwołanie rozpatruje dyrektor szkoły            
w terminie do 7 dni od dnia złożenia odwołania. Decyzja dyrektora jest ostateczna        
i nie przysługuje od niej odwołanie. 

12. W przypadku nie zrekrutowania planowanej liczby uczestników / uczestniczek,       
termin rekrutacji może ulec wydłużeniu.  

13. W przypadku zdarzenia losowego, choroby lub rezygnacji z uczestnictwa prawo do 
wyjazdu uzyska osoba, która znajduje się na najwyższym miejscu na  liście 
rezerwowej.  

14. W zajęciach przygotowawczych do wyjazdu uczestniczą również osoby z listy 
rezerwowej.  

15. Dopuszcza się  rekrutację uzupełniającą w trakcie trwania projektu. Terminy 
ewentualnej rekrutacji uzupełniającej będą ogłaszane przez komisję rekrutacyjną. 

16. Załączniki do regulaminu rekrutacji są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz     
u koordynatora projektu. 

17. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz  u koordynatora 
projektu. 

 
§ 4 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01.11.2020 
2. Uczestniczka / uczestnik projektu ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach                  

w wyznaczonych terminach.  
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez dyrektora 

szkoły.  
 
Załączniki: 
 

1. Formularz  zgłoszeniowy według wzoru 
2. Deklaracja udziału w projekcie 
3. Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych;  
 
 
Olecko, 01.11.2020. 
 

Zatwierdził:              
 
 


