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Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „Europejscy Specjaliści” 

Realizowanego Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Rejmonta  w Słupsku, 
dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu PO WER Zagraniczna 

mobilność kadry edukacji szkolnej 

 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników do Projektu Europejscy Specjaliści, 
realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.  

2. Głównymi celami Projektu są:   

 Przyspieszenie tempa podnoszenia kwalifikacji i umiejętności u pracowników naszej 
szkoły, 

  Polepszenie znajomości języków obcych u naszych pracowników, 

 Powiększenie zakresu korzystania z nowoczesnych programów nauczania. 

 Zwiększenie liczby osób wykorzystujących nowoczesne narzędzia komunikacji w 
nauczaniu i współpracy międzynarodowej, 

 Podniesienie międzynarodowego zasięgu szkoły. 
 

3. W ramach Projektu realizowane będą szkolenia międzynarodowe kadry Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych W Słupsku. Realizowane będą: dwa szkolenia metodyczno-językowe 
(dla czwórki nauczycieli języka obcego) oraz kursy ogólne z języka angielskiego (dla 
pozostałej grupy nauczycieli). Mobilności te, prócz samego programu merytorycznego, 
będą uzupełnione przez uczestnictwo w kulturze miejsca docelowego, obserwację 
trenerów oraz zdobycie sieci kontaktów międzynarodowych dla naszej szkoły. 

§2 

UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Uczestniczkami Projektu mogą nauczyciele Zespołu Szkół Agrotechnicznych  

§3 

PROCES REKRUTACJI 

1. Rekrutację prowadzi trzy osobowa Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą: 
Koordynator  Projektu – przewodniczący Komisji oraz dwóch powołanych członków 
komisji, 

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

 Analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem formalnym, 
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 Wyłonienie na podstawie złożonych dokumentów, rozmowy 
kwalifikacyjnej, które spełniają założone kryteria udziału w Projekcie, 

 Sporządzenie listy Uczestników Projektu i listy rezerwowej, 

3. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 9 Uczestników Projektu oraz uczestnicy 
rezerwowi.  

4. Procedura rekrutacji obejmuje: 

a. Etap naboru: 

 Przekazanie informacji na temat Projektu i warunków 
uczestnictwa, rodzaju wsparcia oraz wymagań stawianych 
przed Uczestnikami Projektu, 

 Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w Projekcie; 

b. Etap doboru: 

 Weryfikacja formalna pod kątem spełniania warunków 
uczestnictwa w Projekcie, 

 Analiza danych potencjalnych uczestników Projektu, 

 Opracowanie listy uczestników Projekty, 

 Opracowanie listy rezerwowej, 

 Poinformowanie o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie; 

5. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 

a. Ankieta rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej szkoły 
(zsa.slupsk.pl) należy wypełnioną dostarczyć do koordynatora projektu – Jacka 
Wolikowskiego w określonym przez regulamin terminie.  

b. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane; 

6. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 
udziału w Projekcie. 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego regulaminu. 

2. Zespół zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania 
rekrutacyjnego w przypadku wyczerpania miejsc. 
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3. Zespół zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany 
Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.  

4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

5. Sprawy nie regulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Organizatora. 

6. Ostateczną interpretację Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do 

Organizatora. 

 

 

 


