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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA NAUCZYCIELI  
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WĘGORZEWIE 

W PROJEKCIE Nr 2020-1-PL01-KA121-VET-000005517 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+; 
Sektor: kształcenie i szkolenie zawodowe  

§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych im. 
gen. Józefa Bema w Węgorzewie w projekcie nr 2021-1-PL01-KA121-VET- 000005517 zwany dalej 
„Projektem”. 

§ 2. 

INFORMACJE O PROJEKCIE  

1. Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000005517 jest realizowany w Programie UE Erasmus +, typ akcji: 
KA121-VET - Akredytowane Projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze 
kształcenia i szklenia zawodowego.   

2. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie z 
siedzibą przy ul. Szpitalnej 9, 11-600 Węgorzewo, posiadającym nr NIP: 8451035051 oraz  
nr tel. +48874270050.  

3. Termin realizacji Projektu: 01.09.2021r. - 30.11.2022r.   

4. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmsus+, Sektor: 
kształcenie i szkolenie zawodowe.  

5. Motywem przewodnim projektu jest zdobycie doświadczeń zawodowych w ramach praktyki 
zawodowej dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie oraz 
wzmocnienie kompetencji kluczowych i umiejętności ogólnych w tym znajomości języków obcych 
nauczycieli.  Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu są związane z podstawą 
programową  i programem praktyk. Wykonywane zadania będą służyć pogłębianiu wiedzy oraz 
podnoszeniu kompetencji językowych. Wartością dodaną projektu jest podnoszenie jakości pracy 
szkoły.  

6. Celem głównym Projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczestników  
w zakresie wykonywania zadań w obszarze określonym w Programie praktyk, poprawa ich sytuacji na 
rynku pracy oraz rozwój jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSZ w Węgorzewie.  

7. Cele projektu: 

a) Zwiększenie mobilności oraz doświadczenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. 
gen. Józefa Bema w Węgorzewie poprzez udział w 2 - tygodniowych zagranicznych praktykach 
zawodowych w zawodach: technik reklamy, technik informatyk, technik organizacji turystyki, 
technik ekonomista. 
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b) Poprawa kompetencji kluczowych i umiejętności ogólnych, w tym znajomości języków obcych w 
trakcie przygotowania do mobilności i podczas realizacji praktyk za granicą.  

c) Rozwój zawodowy kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie w tym wzmocnienie 
kompetencji kluczowych poprzez udział w zagranicznych szkoleniach. 

d) Wspieranie jakości, transparentności i uznawania efektów uczenia się uczniów i nauczycieli ZSZ w 
okresach mobilności za granicą przy wykorzystaniu europejskich narzędzi.  

e) Kontynuacja i rozwój bezpośredniej współpracy ZSZ z europejskimi instytucjami szkolenia 
zawodowego w zakresie realizacji wysokie jakości Projektów mobilności i doskonalenia procesu 
kształcenia.  

f) Poprawa wyników egzaminów zawodowych w ZSZ w Węgorzewie. 

8. W ramach Projektu zostanie zorganizowany wyjazd 30 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w 
Węgorzewie pod opieką 3 nauczycieli na 2 - tygodniowe praktyki zawodowe do Włoch oraz wyjazd 3 
nauczycieli przedmiotów zawodowych uczący w ZSZ w Węgorzewie na 2 - tygodniowe szkolenia do 
Włoch.  

9. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie od 1 czerwca 2022r. do 20 czerwca 2022r.  
i doprowadzi do wyłonienia listy trzech nauczycieli biorących udział w projekcie. 

10. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny. Jest realizowany ze środków Unii Europejskiej, 
które pokryją transport (transfer autokarowy, transport lokalny: dojazd na i z praktyk - indywidualne 
bilety elektroniczne), zakwaterowanie, wyżywienie, dodatkowe ubezpieczenie, wycieczki, spotkania 
kulturoznawcze, kieszonkowe dla uczniów.  

§ 3.  

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

1. Projekt Erasmus + nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000005517 skierowany jest do nauczycieli przedmiotów 
zawodowych Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie, którzy spełnią kryteria 
uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną 
zakwalifikowani do udziału w Projekcie.  

2. Bezpośrednimi Uczestnikami Projektu będzie 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół 
Zawodowych im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie. 

3. Kandydaci, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w Projekcie muszą spełnić niżej wymienione warunki: 

a) Być nauczycielem przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie w roku 
szkolnym 2021/2022. 

b) Komunikować się w języku angielskim w stopniu co najmniej podstawowym. 

c) Wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy (wniosek) pobrany ze strony www.zszwegorzewo.pl 
(zakładka Erasmus 2022) oraz złożyć go w sekretariacie szkoły najpóźniej do 27 maja 2022r. do 
godz. 15.00. 
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d) Wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się w terminie wyznaczonym przed 
komisję rekrutacyjną i podaną do wiadomości kandydatów.  

e) Chcą doskonalić własny warsztat zawodowy i podnosić swoje kwalifikacje. 

f) Chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz angażować się w 
pracę Szkoły.   

g) Chcą doskonalić znajomość języków obcych, w tym języka angielskiego i wykorzystywać go w pracy 
zawodowej. 

h)  Deklarują wdrażanie nabytych umiejętności i kompetencji w pracy dydaktyczno - szkoleniowej (na 
formularzu zgłoszeniowym). 

i) Deklarują aktywne włączenie się w upowszechnianie efektów szklenia podczas zagranicznych 
szkoleń (na formularzu zgłoszeniowym). 

j) Zobowiązują się do przestrzegania obowiązków Uczestnika projektu (na formularzu 
zgłoszeniowym). 

k) Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Projektu UE Erasmus + (na 
formularzu zgłoszeniowym). 

l) Wyrażają zgodę do wzięcia udziału w Projekcie, w tym wzięcia udziału w ewaluacji projektu oraz 
działaniach upowszechniających Projekt.  

§4.  

ZASADY I PRZEBIEG REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Bezpośrednią kwalifikację do Projektu poprzedzą działania informacyjno - promocyjne w postaci 
informacji/ogłoszeń zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie a 
także przekazywane w trakcie spotkań bezpośrednich z potencjalnymi Uczestnikami Projektu 
(rozmowy w pokoju nauczycielskim, Rada Pedagogiczna). 

2. Zgłoszenia do udziału w Projekcie będą przyjmowane w sekretariacie Szkoły na formularzu 
zgłoszeniowym opublikowanym na stronie www.zszwegorzewo.pl 

3. Skład Komisji Rekrutacyjnej tworzą: 

 Pani Zuzanna Kowalska - koordynator projektu, przewodnicząca komisji; 

 Pani Dorota Seifried - Kierownik Szkolenia Praktycznego; 

 Pani Agnieszka Malinowska - szkolny pedagog; 

 Pan Ihor Tsymbal - nauczyciel języka angielskiego.  

4. Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę z nauczycielami, którzy złożyli poprawnie wypełniony 
formularz zgłoszeniowym i spełniają warunki uczestnictwa w projekcie. 

5. Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowani nauczyciele na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i 
danych w formularzu zgłoszeniowym, według następujących kryteriów (maksymalnie 26 punkty): 
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a) doskonalenie własnego warsztatu zawodowego i podnoszenie swoich kwalifikacji (max. 6 pkt). 

b) dzielenie się swoją widzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (max. 4 pkt). 

c) doskonalenie znajomości języka angielskiego i wykorzystywanie go w pracy zawodowej (max. 4 
pkt). 

d) angażowanie się w pracę z młodzieżą oraz w działalność Szkoły (max 4 pkt). 

e) wdrażanie nabytych umiejętności w kompetencji w pracy dydaktyczno - szkoleniowej (max. 4 pkt). 

f) zaangażowanie w promocję Projektu (max. 4 pkt).  

6.  Miejsca na liście kandydatów do udziału w Projekcie będą przyznawane wg największej liczby punktów 
rekrutacyjnych (lista rankingowa). 

7.  W przypadku, kiedy kilka osób uzyska taką samą liczbę punktów o kolejności wpisania na listę 
rankingową decyduje kolejność zgłoszeń.  

8.  Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowani nauczyciele z największą liczbą przyznanych łącznie 
punktów (3 nauczycieli). 

9.  Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń ZSZ oraz 
podana bezpośrednio do wiadomości wszystkich osób, które złożyły wniosek.  

10. Każdy uczestnik będzie miał prawo odwołania się od wyników kwalifikacji z przedstawieniem własnych 
zastrzeżeń w formie pisemnej zgłaszanych do Dyrektora Szkoły. Termin odwołania od czasu ogłoszenia 
wyników i odpowiedzi na odwołanie z uzasadnieniem (po jego rozpatrzeniu przez Komisję 
Rekrutacyjną) wynosi 3 dni robocze. W przypadku decyzji pozytywnej Komisja Rekrutacyjna dokona 
zmiany wyników rekrutacji.  

§5. 

ZASADY REZYGNACJI I SKREŚLENIA Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia 
wyników rekrutacji. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy 
rezerwowej. 

2. Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku bardzo ważnych zdarzeń losowych oraz 
zdrowotnych odpowiednio udokumentowanych.  

3. W przypadku rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów 
dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili zgłoszenia rezygnacji. 

4. Uczestnik  Projektu może zostać skreślony z listy i usunięty z udziału w Projekcie w następujących 
przypadkach: 

a) Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

b) Nieprzestrzegania obowiązków Uczestnika Projektu. 

c) Rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas Projektu.   
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d) Opuszczenia godzin obowiązkowych zajęć projektowych bez ważnych przyczyn zdrowotnych lub 
losowych. 

e) Nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu oraz 
zgody na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych Projektu. 

f) Rozwiązania umowy o pracę. 

g) Rażącego łamania obowiązujących regulaminów i przepisów.  

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z lity zakwalifikowanych, Uczestnik zobowiązany jest do 
pokrycia wszelkich kosztów powstałych w związku z jego uczestnictwem tj. kosztów szkoleń, 
zakwaterowania, wyżywienia, podróży, transportu, organizacji szkoleń i innych działań w projekcie 
dotyczących Uczestnika.       

§6. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU  

1. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim udział zobowiązany jest 
do zawarcia Umowy o praktykę zawodową w Projekcie w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły. 

2. W ramach udziału w Projekcie Uczestnik ma prawo do: 

a) Nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

b) Dostępu do bieżących informacji na temat Projektu umieszczanych na stronie internetowej Szkoły, 
bądź przekazywanych bezpośrednio Uczestnikowi. 

c) Zapewnienia niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć przygotowawczych i 
szkoleń. 

d) Zagwarantowanego dojazdu do miasta odbywania zagranicznego szkolenia i powrotu do Polski. 

e) Zakwaterowania i wyżywienia podczas stażu za granicą. 

f) Zgłaszania uwag i opinii dotyczących przeprowadzonych działań i zajęć w których uczestniczy do 
koordynatora Projektu. 

g) ubezpieczenia na czas wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, 
odpowiedzialności cywilnej. 

h) Otrzymania certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w Projekcie oraz nabyte 
kompetencje. 

i) Zgłaszania uwag i opinii dotyczących przeprowadzonych działań i zajęć w których uczestniczy do 
koordynatora Projektu. 

3. W ramach udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) Zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień. 

b) Punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach Projektu. 
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c) Wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych i dokumentacji szkoleniowej. 

d) Bieżącego informowania koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 
dalszy jego udział w Projekcie i prawidłową realizację zadań w projekcie. 

e) Zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych 
adresowych. 

f) Wykonania i podpisania poszczególnych elementów dokumentacji Projektowej dotyczącej 
Uczestnika w wymaganych terminach, związanych z poprawną realizacją Projektu. 

g) Wzięcia udziału w procesie ewaluacyjnym oraz działaniach upowszechniających rezultaty Projektu. 

h) Rzetelnego wykonywania zadań i zobowiązań wynikających z Umów zawartych z Uczestnikiem w 
ramach Projektu. 

i) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 
przestrzegania wewnętrznych regulaminów zagranicznych podmiotów przyjmujących Uczestnika 
na szkolenie zawodowe. 

j) Przestrzegania prawa i prawidłowego zachowywania podczas odbywania szkoleń zawodowych 
oraz wszystkich aktywności realizowanych podczas trwania Projektu. 

k) Sumiennego realizowania programu szkoleń oraz systematycznego dokumentowania przebiegu 
stażu. 

l) Utrzymywania porządku i czystości w miejscu zakwaterowania. 

m) Dbania o bezpieczeństwo własne oraz pozostałych Uczestników. 

n) Czynnego uczestnictwa w działaniach informujących o przebiegu praktyki zawodowej 
(raport/sprawozdanie z przebiegu szkolenia). 

o) w razie choroby lub innych zdarzeń losowych, uniemożliwiających udział w działaniach 
dotyczących Projektu (kursy, szkolenia, spotkania organizacyjne, itp.) Uczestnik ma obowiązek 
poinformować o tym fakcie, w tym samym dniu, lub w miarę możliwości wcześniej koordynatora 
Projektu oraz osoby prowadzące odpowiednie działania (trener, opiekun, mentor) oraz 
odpowiednio udokumentować przyczynę nieobecności. 

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w postaci zniszczenia mienia należącego do 
osób trzecich lub będącego własnością ośrodka noclegowego czy podmiotu przyjmującego Uczestnika 
na staż/szkolenie. 

5. Uczestnik Projektu oświadcza, że na dzień przystąpienia do Projektu nie istnieją żadne 
przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w Projekcie 

6. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
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§7. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU  

1. Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie zastrzega sobie prawo do zmiany 
regulaminu w sytuacjach zmiany wytycznych lub warunków realizacji projektu.  

2. Podczas realizacji Projektu Szkoła może stosować odstępstwa od powyższego regulaminu, jeżeli 
realizacja przedmiotowych postanowień staje się niemożliwa lub wymaga tego skuteczna realizacja 
Projektu. 

3. Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw 
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Zespołu Szkół 
Elektronicznych w Rzeszowie i koordynatora projektu. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje  od 1 maja 2022r. 


