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REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU 

„Interdyscyplinarny wymiar kształcenia zawodowego- jakosć poprzez 
międzynarodową współpracę szkół zawodowych”. 

§1 

Informacje o projekcie 

Projekt „Interdyscyplinarny wymiar kształcenia zawodowego- jakosć poprzez międzynarodową 

współpracę szkół zawodowych” jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława 

Andersa w Białymstoku  w ramach Programu Leonardo da Vinci  

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2013r. do 31.05.2015r  

3. Biuro projektu mieści się w siedzibie szkoły ZST im. gen. Władysława Andersa  ul. Stołeczna 21 w 

Białymstoku  

4. Celem głównym projektu jest zapoznanie nauczycieli ze standardami i systemami nauczania zawodowego 

oraz formach zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego w 4 krajach europejskich. 

Projekt zakłada wizyty studyjne w firmach i instytucjach branżowych w ramach, których uczestnicy projektu 

będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu kształcenia zawodowego oraz poznania 

nowych rozwiązań technicznych. 

§2 

Warunki uczestnictwa 

Uczestnikami projektu będzie nauczyciele kształcenia zawodowego ZST, kadra zarządzająca placówki, 

pracodawcy skupieni w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku oraz przedstawiciele Departamentu 

Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.  

Uczestnik  powinien spełniać następujące kryteria: 

a) być uczestnikiem wdrażania lub zarządzania kształceniem zawodowym lub pracodawcą , 

b) dostarczyć wymagane w procesie rekrutacji dokumenty. 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji uczestników 

1) Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch etapach:  

 I etap wrzesień 2013 dotyczy wyjazdów do Portugalii i Turcji 

              II etap wrzesień 2014 dotyczy wyjazdów do Czech i Niemiec 

(przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych) do projektu rozpocznie się 09 września 2013r. i 

będzie trwać do 25 września 2013r.  

2) Informacja o rekrutacji dostępna będzie: 

a) w sekretariacie szkoły 

b) na stronie internetowej szkoły www.zst.bial.blo.pl /programy LdV 

 



3) Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie realizowana na terenie ZST im. gen. Wł. Andersa w 

Białymstoku  

4) Rekrutacja będzie realizowana w Biurze Projektu  w szkole 

5) O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu szkoły, 

6) Rekrutacja realizować będzie politykę równości płci i równości szans. 

§ 4 

Etapy rekrutacji 

 

1) Kryteria rekrutacyjne decydujące o wyborze beneficjentów projektu:  

- wyrażenie chęci uczestniczenia w projekcie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego i pozostałych 

dokumentów rekrutacyjnych opracowanych  przez Zespół ds. Projektu, 

- nauczanie przedmiotów zawodowych lub praca związana z zarządzaniem szkołą -minimum 3 letni staż 

pracy w oświacie, 

- komunikatywna znajomość języka angielskiego, 

- znajomość systemu kształcenia zawodowego i egzaminacyjnego (egzaminatorzy) oraz ECVET 

- wkład w rozwój oświaty, własne inicjatywy, 

- osiągnięcia w karierze zawodowej. 

- przydatność udziału w planowanym projekcie oraz zaangażowanie w pracę placówki ocenione przez 

Dyrekcję Szkoły i Zespół ds. Projektu na podstawie teczek pracowniczych i rozmów z kandydatami. 

Ostatecznego wyboru dokona Zespół ds. Projektu pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły.  

 

2) Weryfikacja kryteriów 

 

Zakwalifikowani zostaną poinformowani do 02.10.2013 osobiście w trakcie spotkania wszystkich 

kandydatów,  lista osób zakwalifikowanych oraz rezerwowa udostępniona będzie na szkolnej stronie 

www.zst.bialystok.pl do 02.10.2013.  

Przewiduje się procedurę odwoławczą. Niezakwalifikowani chętni będą mieć możliwość złożenia dodatkowej 

pisemnej argumentacji i prośby o ponowne rozpatrzenie ich kandydatury przez Dyrektora i Zespół ds. 

Projektu. Ostateczną listę zatwierdza Dyrektor Szkoły. W przypadku rezygnacji beneficjenta w trakcie 

przygotowania zakwalifikowany zostaje następny kandydat z listy rezerwowej. 

Program projektu przewiduje 28 mobilności realizowane podczas 4 wizyt tygodniowych w szkołach 

zawodowych, firmach, centrach technologicznych w: 

- Portugalii - październik 2014 

- Turcji - marzec 2014 

- Czechach - październik 2014 

- Niemczech - marzec 2015 

 
 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje przez okres trwania realizacji projektu. 

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy 

prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych.  

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 


