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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„Europa kształci zawodowo V” nr 2018-1-PL01-KA102-048629
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
realizacji zadań w ramach projektu „Europa kształci zawodowo V” realizowanego w roku
szkolnym 2018/2019. Zakres zadań do realizacji znajduje się w załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
Regulamin zapewnia równy dostęp do informacji o projekcie oraz zachowuje zasady
sprawiedliwej rekrutacji wobec wszystkich zainteresowanych projektem, a w szczególności
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz równości szans kobiet i mężczyzn.
ZASADY REKRUTACJI
Rekrutacja do projektu trwa od 3 października 2018 r. do 10 października 2018 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 12 października 2018 r.
Kandydaci muszą spełnić kryteria rekrutacji zawarte w Regulaminie.
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 zajęć z
języka
angielskiego
oraz
osoby
wyjeżdżające
jako
opiekunowie,
lub
podstawowym/komunikatywnym w przypadku pozostałych działań;
b) są zaangażowane w realizację projektów, współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi,
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, technologii
informacyjno-komunikacyjnej, przedmiotów zawodowych oraz innowacyjnych metod pracy,
głównie w zakresie kształcenia zawodowego;
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 zagranicznej
i promocji projektu;
g) są zainteresowane realizowaniem w przyszłości projektów współpracy międzynarodowej
i/lub mniejszych projektów edukacyjnych o zasięgu lokalnym lub szkolnym;
h) wykazywały dotychczasowe zaangażowanie w opracowanie projektu oraz w działania
z nim związane;

i) są dyspozycyjne (Wyjazd uczestnika projektu wiąże się z utrudnieniami organizacyjnymi
dla szkoły, takimi jak planowanie zastępstw. Dlatego też, ważna jest dyspozycyjność
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 dyrektora szkoły, wicedyrektora i autora wniosku aplikacyjnego. Wyjątek stanowi
rozmowa rekrutacyjna na stanowisko asystenta koordynatora, w której uczestniczy
koordynator projektu.
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 3 października
2018 r. do 10 października 2018 r. do godziny 15.00.
7. Wnioski aplikacyjne należy składać na załączonym formularzu. Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Zadania do realizacji „Europa kształci zawodowo V”, nr 2018-1-PL01-KA102-048629
1. Asystent koordynatora.
2. Przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu i konsultacja prawna (umów
partnerskich, regulaminów, oświadczeń o wykorzystaniu wizerunku, oświadczeń
przetwarzania danych osobowych, umów stażowych ect.).
3. Opiekun grupy uczniów - MALTA (15 uczniów – technik handlowiec).
4. Opiekun grupy uczniów – HISZPANIA (15 uczniów – technik spedytor).
5. Obsługa platformy OLS.
6. Przygotowanie kwestionariuszy oceny luki kompetencyjnej i opracowanie raportu.
7. Przygotowanie językowe:
 j. angielski – 35 godzin
 j. angielski - 35 godzin
 j. hiszpański - 20 godzin
 j. angielski – 20 godzin
8. Przygotowanie kulturowe :
 Hiszpania – 10 godzin
 Malta – 10 godzin
9. Szkolenie dla uczniów z przygotowania CV, LM, PJ (Europass) 2godziny x 2 grupy.
10. Sprawdzanie merytoryczne i językowe dokumentów Europass CV.
11. Przygotowanie kwestionariuszy oceny luki kompetencyjnej i opracowanie raportu.
12. Obsługa graficzna projektu i przygotowanie filmów promujących projekt.
13. Przygotowanie wystawy zdjęć.
14. Przygotowanie strony internetowej projektu i jej aktualizacja, aktualizacja profili
społecznościowych szkoły, kontakty z mediami.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Formularz zgłoszeniowy do projektu „Europa kształci zawodowo V”,
nr 2018-1-PL01-KA102-048629
DANE PODSTAWOWE KANDYDATA/TKI
Imię i nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy
Email
Stanowisko
Miejsce pracy
(pełna nazwa, adres)

Staż pracy

Nazwa zadania…………………………………………………
Uzasadnienie:

Potwierdzam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji do projektu i akceptuję
wszystkie zapisy.
……………………………………
podpis kandydata/tki

