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Nr projektu: 2019-1-PL01-KA104-063775 

REGULAMIN REKRUTACJI 

§ 1 

Definicje 

Używane w ramach niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia każdorazowo oznaczają: 

1. Projekt – Projekt „Kadra podnosi kompetencje - zyskują słuchacze”. 

2. Organizator – Zespól Szkol, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 

128, 87-162 Lubicz. 

3. Organizacja przyjmująca – organizacja, do której odbędą się zagraniczne wyjazdy 

realizowane w ramach działań mobilności: 

Dunaujvarosi SZC Banki Donat Gimnaziuma és Szakgimnaziuma/Węgry, 

WE ARE Lda/ Portugalia. 

4. Kandydat – osoba fizyczna, starająca się o udział w Projekcie, która dostarczyła 

Organizatorowi dokumenty rekrutacyjne we wskazanym okresie rekrutacji. 

5. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, który należy złożyć w siedzibie 

Organizatora w terminie obejmującym proces rekrutacji. 

6. Uczestnik– osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Regulaminie rekrutacji. 

7. Komisja Rekrutacyjna – organ oceniający Dokumenty rekrutacyjne i dokonujący 

kwalifikacji Kandydatów na Uczestników Projektu. 

8. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Kadra podnosi 

kompetencje - zyskują słuchacze”. 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin rekrutacji określa zasady naboru i rekrutacji Uczestników do Projektu 

„Kadra podnosi kompetencje - zyskują słuchacze”. realizowanego przez Zespół Szkół, CKU 

w Gronowie, w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 1: Mobilność kadry 

edukacji dorosłych. 

2. Okres realizacji Projektu: od 01.07.2019 – 31.12.2020 r. (18 miesięcy) 

3. Celem Projektu jest: 
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a) podniesienie kompetencji zawodowych 16 osób kadry edukacyjnej osób dorosłych ZS, 
CKU w Gronowie w zakresie innowacyjnych i skutecznych metod nauczania dorosłych 
potrzebnych do wspierania ich niezawodowej edukacji, 

b) podniesienie kompetencji innych pracowników wspierających uczące się osoby 
dorosłe ZS, CKU w Gronowie,  

c) podniesienie kompetencji językowych 16 osób kadry ZS, CKU w Gronowie, 
d) podniesienie kompetencji kluczowych 16 osób kadry edukacyjnej osób dorosłych ZS, 

CKU w Gronowie 
3. W ramach Projektu: 

a) 16 osób kadry edukacyjnej osób dorosłych ZS, CKU w Gronowie weźmie udział 
w zajęciach realizowanych w ramach działań przygotowawczych - szkolenie 
kulturowe, językowe, 

b) działaniach w zakresie mobilności: 

  16 osób kadry edukacyjnej osób dorosłych ZS, CKU w Gronowie weźmie udział w 30 

godzinnym kursie metodycznym z zakresu andragogiki w Portugalii, 

 8 osób kadry edukacyjnej osób dorosłych ZS, CKU w Gronowie weźmie udział w 

szkoleniu job-shdowing na Węgrzech, 

c) uczestnicy Projekt wezmą udział w działaniach następczych (opracowanie, 
upowszechnianie, wdrożenie wypracowanych w ramach Projektu rezultatów). 

6. Uczestnik po zakończeniu mobilności otrzyma: 

a) certyfikat ukończenia 30-godzinnego kursu metodycznego, z zakresu andragogiki, 
wystawiony przez zagranicznego partnera, 

b)  certyfikat ukończenia szkolenia job-shadowing, wystawiony przez zagranicznego 
partnera,  

c)  certyfikat uczestnictwa w projekcie wystawiony przez instytucję wysyłającą,  
d)  zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu językowym,  
e) zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu kulturowym 

7. Udział w Projekcie jest bezpłatny dla wszystkich Uczestników. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

1. Rekrutacja odbywa się uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci, 

wieku, a także niepełnosprawności. 

2. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z niniejszym 

regulaminem. 

3. Informacja o rekrutacji umieszczona zostanie na stronie internetowej Organizatora: 

www.zsgronowo.edu.pl 

4. Formularz rekrutacyjny i regulamin dostępny będzie na stronie internetowej 

www.zsgronowo.edu.pl 
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5. Organizator rozpatrzy wyłącznie dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną w okresie 

wskazanym w §5 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które należą do kadry edukacji dorosłych 

Zespół Szkół, CKU w Gronowie.  

Są to pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę/dzieło/zlecenie, którzy: 

a) zobowiązują się ę do systematycznego uczestnictwa i realizacji działań objętych 
projektem szczegółowo opisanych w umowie oraz do aktywnego podejmowania 
działań projektowych przez cały okres jego realizacji,  

b) dostarczą do siedziby ZS, CKU w Gronowie dokumenty rekrutacyjne we wskazanym w 
Regulaminie okresie rekrutacji, 

c) zostaną zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie, 
 

§ 4 

Dokumenty rekrutacyjne 

1. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie do siedziby Organizatora 

poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, w terminie określonym w § 5 ust. 

1. 

2. Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów: 

a) formularz zgłoszeniowy, 
b) kserokopia dowodu osobistego, 
c) oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych uczestnika projektu. 

3. Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępny jest na stronie: www.zsgronowo,edu.pl 

oraz w siedzibie Organizatora. 

4. Wypełnione formularze zgłoszeniowe (w wersji papierowej) wraz z wymaganymi 

kserokopiami należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Organizatora. 

 

§ 5 

Rekrutacja 

1. Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 01.09.2019 r., ma charakter ciągły i jest prowadzona do 

01.09.2020 r. 

2. Kwalifikacja Uczestników dokonywana jest przez powołaną przez Dyrektora Zespołu 

Szkół, CKU w Gronowie, Komisję Rekrutacyjną. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi: 

przedstawiciel kadry zarządzającej Zespołu Szkół, CKU w Gronowie oraz koordynator 

projektu 

3. Procedura rekrutacji obejmuje dwa etapy: 
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a) dostarczenie przez Kandydata do siedziby Organizatora wypełnionych dokumentów 
rekrutacyjnych, 

b) weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję 
Rekrutacyjną. 

4. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, następnego 

dnia po terminie zakończenia rekrutacji, jak również dokumenty niekompletne, bądź 

złożone wielokrotnie nie podlegają rozpatrzeniu. 

5. Liczba Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie wynosić będzie co najmniej 

16 osób. 

6. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby Uczestników, 

Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu składania 

dokumentów rekrutacyjnych. 

7. W przypadku wyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji Kandydatów, którzy spełnili 

warunki określone w§3 i §4, Komisja Rekrutacyjna utworzy listę podstawową 

Uczestników. 

8. W przypadku wyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji więcej niż 10 Kandydatów, którzy 

spełnili warunki określone w §3 i §4, Komisja Rekrutacyjna utworzy listę podstawową 

oraz listę rezerwową Uczestników. 

9. O umiejscowieniu na liście podstawowej i rezerwowej Kandydatów decydować będzie 

kolejność zgłoszeń. 

10.Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, przekazana zostanie Kandydatom e-

mailem oraz telefonicznie.  

11.W przypadku rezygnacji w Projekcie zakwalifikowanego Kandydata, udział w Projekcie 

zaproponowany zostanie Kandydatom z listy rezerwowej (według kolejności). 

 

§ 6 

Organizacja projektu oraz obowiązki 

1. Organizacja Projektu i obowiązki Organizatora: 

a) Organizator zobowiązuje się do organizacji spotkania informacyjnego z Uczestnikami, 

podczas którego przedstawione zostaną cele projektu i spodziewane rezultaty, 

omówione zostaną kwestie organizacyjne oraz obowiązki Uczestników wynikające z 

udziału w Projekcie.  

b) Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania przebiegu szkoleń poprzez 

wykonywanie fotografii, które mogą być wykorzystane w celu dokumentacji przebiegu 

realizacji projektu, 
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c) Organizator ponosi odpowiedzialność za właściwą organizację i realizację szkoleń, 

d) Organizator zobowiązuje się do ubezpieczenia Uczestników podczas wyjazdu 

zagranicznego od KL i NNW, 

e) Organizator we współpracy z Organizacją przyjmującą zobowiązuje się do realizacji 

programu szkoleń, odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności, zgodnie z 

założeniami Projektu, dokładając wszelkich starań, aby jakość usług była na najwyższym 

poziomie, 

f) Organizator zapewnia Uczestnikom współfinansowanie kosztów podróży i utrzymania w 

trakcie szkoleń odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności, zgodnie ze 

stawkami jednostkowymi określonymi we wniosku o dofinansowanie realizowanego 

Projektu, 

2. Obowiązki Uczestników: 

a) Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do 

przestrzegania jego zapisów, 

b) Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku do celów związanych z 

realizacją Projektu, 

c) c) Uczestnik zobowiązany jest do regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach 

realizowanych w ramach działań przygotowawczych i kursach organizowanych podczas 

mobilności, a także spotkaniach organizowanych przez Organizatora, 

d) d) Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzania swojego uczestnictwa w zajęciach 

realizowanych w ramach działań przygotowawczych i kursach organizowanych podczas 

mobilności na listach obecności, 

e) Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora, o każdej zmianie danych 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym, 

f) Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oraz opracowania dokumentów związanych z 

realizacją Projektu, w tym: 

 wypełnienia ankiet ewaluacyjnych dotyczących mobilności, 

 wypełnienia testów kulturowych, 

 wypełnienia ankiet oceny szkoleń oraz ankiet oceny wykładowców, 

 sporządzenia indywidualnego raportu końcowego Uczestnika Projektu i przedłożenia go 

Organizatorowi. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora (sekretariat) oraz na stronie 

internetowej Organizatora: www.zsgronowo.edu.pl. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora 

Projektu. 

3. 3. Ostatecznej interpretacji Regulaminu dokonuje Organizator w oparciu o wytyczne dla 

instytucji biorącej udział w realizacji projektów w ramach Programu Erasmus+. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu w 

trakcie trwania Projektu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania Regulaminu 

przez Organizatora. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2019 r. 

 


