
 

 

 

Regulamin rekrutacji kandydatów 

do akredytowanego projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000063630 

w ramach programu Erasmus+, 

akcja kluczowa: Kształcenie i szkolenia zawodowe 

§1 Informacje o projekcie 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych lub 

języka angielskiego zawodowego do pobytu w ramach programu Erasmus+ job 

shadowing, typu obserwacja praktyk zawodowych w Portugalii / Braga w czerwcu 

2023r. 

2. Główne cele projektu to: 

a. podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych 

oraz języka angielskiego zawodowego, 

b. promowanie postawy przedsiębiorczej wśród nauczycieli poprzez obserwację 

praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w innych krajach 

Unii Europejskiej, w tym wypadku w Portugalii (Braga), 

c. poszerzanie horyzontów w kwestii nauczania zawodowego, 

d. kreowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i zrzeszonych w nim 

krajów 

e. rozpowszechnianie informacji na temat form kształcenia zawodowego w innych 

krajach wspólnoty europejskiej.  

3. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana   

Żeromskiego w czerwcu 2023. 

4. Praktyki (obserwacja pracy) trwają 5 dni roboczych. 

5. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.  

 



 

§2 Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz języka 

angielskiego zawodowego zatrudnieni w Zespole Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie.  

2. Warunkiem uczestnictwa jest udział w rekrutacji do projektu poprzez złożenie 

formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej do koordynatorów projektu w 

wymienionym w regulaminie rekrutacji terminie oraz w wypadku pozytywnej rekrutacji 

zapoznanie się z regulaminem stażu i zaakceptowanie go podpisem. 

§3 Zasady rekrutacji uczestników projektu 

1. Ogłoszenie o rekrutacji uczestników zostanie umieszczone na stronie szkoły i w pokoju 

nauczycielskim. Po ich ogłoszeniu nauczyciele przedmiotu będą mieli czas na zgłaszanie 

chęci udziału w projekcie i przygotowanie formularza rekrutacyjnego.  

2. Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu wg zasad określonych w 

regulaminie rekrutacji. 

3. Harmonogram rekrutacji: 

a. składanie kwestionariuszy zgłoszeniowych do projektu w sekretariacie szkoły – do 

12.01.2023r.    

b. ogłoszenie wyników rekrutacji: 31.01.2023r. 

c. ostateczne potwierdzenie udziału w projekcie: do 03.02.2023r. 

4. Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:  

a. Aleksandra Motyl - Wicedyrektor szkoły 

b. Alicja Klecha – koordynator szkoły ds. projektu Erasmus 

c. Barbara Borzuchowska-Stępień – członek zespołu ds. projektu Erasmus 

odpowiedzialna za część job shadowing dla nauczycieli. 



 

5. Do projektu zakwalifikują się trzy osoby, które otrzymały największą 

liczbę punktów w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Pozostałe osoby znajdą się na 

liście rezerwowej w kolejności zgodnie z otrzymaną liczbą punktów. 

6. W wypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez kandydatów o kolejności w 

postępowaniu rekrutacyjnym zadecyduje : 

a. stopień znajomości języka angielskiego (wg kryteriów podanych poniżej) 

b. staż pracy w ZSTiO im. Stefana Żeromskiego 

7. Kandydaci zostaną ocenienie według poniższych szczegółowych kryteriów rekrutacji: 

a. liczba lat przepracowanych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. 

S. Żeromskiego w Częstochowie 

Staż pracy w latach Liczba 

punktów 

Uczestnik pracuje na stanowisku nauczyciela przedmiotów 

zawodowych lub języka angielskiego zawodowego mniej niż 2 lata 

1 pkt. 

Uczestnik pracuje na stanowisku nauczyciela przedmiotów 

zawodowych co najmniej 2 lata i mniej niż 5 lat 

2 pkt. 

Uczestnik pracuje na stanowisku nauczyciela przedmiotów 

zawodowych co najmniej 5 lat i mniej niż 10 lat 

3 pkt. 

Uczestnik pracuje na stanowisku nauczyciela przedmiotów 

zawodowych co najmniej 10 lat i więcej 

4pkt. 

 

b. stopień awansu zawodowego: 
 

Stopień awansu zawodowego Liczba punktów 
nauczyciel stażysta 1 pkt. 
nauczyciel kontraktowy 2 pkt. 
nauczyciel mianowany 3 pkt. 
nauczyciel dyplomowany 4pkt. 

 



 

 
c. zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły: 

Opis zaangażowania w pracę na rzecz szkoły Liczba punktów 

Oceniane będzie zaangażowanie w pracę na 

rzecz szkoły i uczniów oraz realizację projektów  

szkolnych i działań promocyjnych na rzecz 

szkoły  

 0pkt – 5pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Krótki zarys planów wykorzystania zdobytej podczas mobilności wiedzy i 

umiejętności w pracy przedmiotów zawodowych nauczyciela:  

 

Zarys planów wykorzystania nabytych 

podczas mobilności wiedzy i umiejętności w 

pracy przedmiotów zawodowych 

nauczyciela 

Liczba punków 

Ocenianie będzie ilość zaplanowanych 

aktywności na podstawie zdobytej podczas 

mobilności wiedzy i umiejętności z różnych 

obszarów pracy  nauczyciela: (maksymalnie 

trzy aktywności) 

 

  

0pkt – 3pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e. Znajomość języka angielskiego 

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 

lub zobowiązanie się do uczestnictwa w kursie 

języka angielskiego  umożliwiającego uzyskanie 

w/w poziomu językowego.  

Kwalifikuję się na podstawie jednego z niżej  

wymienionych kryteriów: 

1.Certyfikat na poziomie co najmniej B1 

załączony do formularza 

 

2. Dyplom ukończenia studiów filologii 

angielskiej 

 

3. Na podstawie wstępnej rozmowy 

kwalifikacyjnej z nauczycielem języka 

angielskiego oraz kursu języka angielskiego 

w drugim semestrze roku szkolnego 2022/23  

 

 

 Warunkiem zakwalifikowania jest spełnienie 

jednego z trzech w/w punktów odnośnie 

znajomości języka na poziomie B1  

Liczba możliwych do otrzymania punktów: 

0 pkt – za niespełnienie w/w wymagań 

2 pkt – za spełnienie w/w wymagań 

 

f. Zbiorczy formularz oceny z wagami: kryteria rekrutacyjne dla projektu  

Kryterium Maksymalna ilość 

punktów 

Otrzymana ilość 

punktów 

Staż pracy w latach 4 pkt.  

Stopień awansu zawodowego 4 pkt.  

Zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły: 

 

5 pkt.  

Krótki zarys planów wykorzystania zdobytej 

podczas mobilności wiedzy i umiejętności 

3 pkt.  

Znajomość języka angielskiego 

 

2 pkt.  

RAZEM: 18 pkt.  



 

 

 

§ 4. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie.  

 

1.Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności 

finansowej w przypadku rezygnacji złożonej na piśmie do Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 3 

dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników. 

2. W wypadku rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika na jej miejsce kwalifikuje się kolejna 

osoba z największą liczbą punktów z procedury kwalifikacyjnej. 

3. W przypadku braku w/w osoby wprowadzona zostaje uzupełniająca procedura rekrutacyjna. 

 

§ 5. Procedura odwoławcza 

 

 1. W przypadkach spornych kandydat/ka zakwalifikowany/a może złożyć odwołanie od decyzji 

Komisji Rekrutacyjnej w okresie trzech dni roboczych licząc od dnia upublicznienia wyników 

rekrutacji do Dyrektora Szkoły.  

2. Odwołanie jest rozpatrywane w okresie 2 dni roboczych od dnia wpływu przez Dyrektora 

Szkoły w  oparciu o przedstawione przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienie decyzji .  

3. Uczestnik może odwołać się jeden raz od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.  

4. Decyzja podjęta przez Dyrektora Szkoły jest ostateczna. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe  

Nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw 

nieregulowanych w niniejszym regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie. Decyzje Dyrektora 

Szkoły są ostateczne.  

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektor Szkoły. 


