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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 
„Europa kształci zawodowo IV” nr 2017-1-PL01-KA102-037535  

realizowanego przez Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu 
 

 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu ogłasza nabór osób do re-
alizacji zadań w ramach projektu „Europa kształci zawodowo IV” realizowanego w roku 
szkolnym 2017/2018. Zakres zadań do realizacji znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.  
 
W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad spra-
wiedliwej rekrutacji wobec wszystkich zainteresowanych projektem, a w szczególności rów-
ności szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
równości szans kobiet i mężczyzn, podjęte zostaną następujące działania:  
 
PROCEDURA REKRUTACJI  
1. Zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz Regulaminu rekrutacji do pro-

jektu na tablicy ogłoszeń w dzienniku elektronicznym oraz w zakładce programu na 
szkolnej stronie internetowej.  

2. Przygotowania językowe realizowane przed wyjazdem uczestników prowadzone są przez 
osoby biegle znające język angielski oraz hiszpański. 

3. Rekrutacja do projektu trwa od 18 września 2017 r. do 25 września 2017 r. Ogłoszenie 
wyników rekrutacji nastąpi 29 września 2017 r. 

4. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni robo-
czych. 

5. Kandydaci  muszą spełnić kryteria rekrutacji zawarte w Regulaminie. 
6. Z wybranymi kandydatami zawiera się umowę cywilnoprawną lub zlecenie wykonania 

usługi. 
 
KRYTERIA REKRUTACJI  
1. W rekrutacji biorą udział osoby które: 

a) znają język angielski na poziomie zaawansowanym w przypadku prowadzących za-
jęć z języka angielskiego oraz osoby wyjeżdżające jako opiekunowie, lub podsta-
wowym/komunikatywnym w przypadku pozostałych działań; 

b) są zaangażowane w realizację projektów, współpracę szkoły z instytucjami ze-
wnętrznymi, organizację zadań wychowawczych, konkursów wiedzy przedmiotowej 
itp.; 

c) posiadają potrzeby w zakresie realizacji zadań o charakterze międzynarodowym  
i współpracy międzynarodowej; 

d) chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie dydaktyki języka angielskiego, techno-
logii informacyjno-komunikacyjnej, przedmiotów zawodowych oraz innowacyjnych 
metod pracy, głównie w zakresie kształcenia zawodowego; 
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e) wyrażają wolę wdrożenia nowych metod do praktyki szkolnej oraz dzielenia się 

swoimi nowymi umiejętnościami i wiedzą z innymi nauczycielami w szkole; 
f) mają potrzebę rozwoju zawodowego i są zainteresowani zdobywaniem wiedzy     

i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod nauczania oraz współpracy zagra-
nicznej i promocji projektu; 

g) są zainteresowane realizowaniem w przyszłości projektów współpracy międzynaro-
dowej i/lub mniejszych projektów edukacyjnych o zasięgu lokalnym lub szkolnym; 

h) wykazywały dotychczasowe zaangażowanie w opracowanie projektu oraz w działa-
nia z nim związane; 

i) są dyspozycyjne: Wyjazd uczestnika projektu wiąże się z utrudnieniami organiza-
cyjnymi dla szkoły, takimi jak planowanie zastępstw. Dlatego też, ważna jest dyspo-
zycyjność i elastyczność osób zainteresowanych uczestnictwem w mobilnościach. 
Udział w mobilności może wymagać poniesieniach nakładów finansowych.  

j) Ważne jest nastawienie kandydata oraz jego otwartość i gotowość do podejmowania 
nowych działań i nabywania nowych umiejętności. 

2. Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie zobowiązuje do aktywnego podejmowania 
działań projektowych przez cały okres jego realizacji.  

3. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny. Zespół liczy trzy osoby i składa się z dyrek-
tora  szkoły, wicedyrektora i autora wniosku aplikacyjnego. 

4. W procesie aplikacji kryteria od a) do j) otrzymują po 1 punkcie. Osoba, która uzyska 
najwyższą liczbę punktów za wymienione kryteria zostaje zaakceptowana do realizacji 
zadania projektowego, na które aplikuje.  

5. Głos decydujący w zawieraniu umowy cywilnoprawnej lub umowy o wykonanie usługi 
z kandydatem ma Dyrektor szkoły.  

6. Wnioski aplikacyjne proszę składać do Dyrektora szkoły w terminie od 18 września 2017 
r. do 25 września 2017 r. do godziny 15.00.  

7. Wnioski aplikacyjne należy składać na załączonym formularzu. Załącznik nr 2 do niniej-
szego Regulaminu. 

 

 


