
 

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057295 

/job shadowing -  nauczyciele/ 

 
§1 Informacje o projekcie 

 
1. Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057295 realizowany jest przez Zespół Szkół 

Mechanicznych im. gen. W. Andersa w Rzeszowie w ramach Programu Erasmus +. Celem 

programu jest zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez praktyki i staże 

zagraniczne oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. 

2. Celem głównym projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych u 3 nauczycieli Zespołu 

Szkół Mechanicznych (ZSM) w Rzeszowie poprzez uczestnictwo w praktyce typu job shadowing. 

3. Mobilność zostanie zrealizowana w Walencji (Hiszpania) w pierwszej połowie maja 2023 r.  

Czas trwania praktyki typu job shadowing wynosi 5 dni + 2 dni na podróż. 

4. Nauczyciele w ramach wymiany doświadczeń zapoznają się z organizacją pracy w hiszpańskich 

szkołach zawodowych. Będą mieli możliwość czynnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym 

podczas obserwacji lekcji. W szczególności zapoznają się z: 

• Organizacją procesu edukacyjnego, 

 

• Sposobami finansowania szkół, 

 

• Wyposażeniem dydaktycznym szkół, 

 

• Dualnym kształceniem zawodowym w Portugalii, 

 

• Dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy w Portugalii, 

 

• Współpracy z firmami produkcyjnymi i usługowymi, 

 

• Sposobami uznawania kwalifikacji zawodowych, 

 

• Podniesieniem kompetencji osobistych i społecznych, 

 

• Zwiększeniem umiędzynarodowienia szkoły, 

 

• Wzrostem poczucia przynależności do międzynarodowej wspólnoty Europy. 

 



 

5. Przed wyjazdem uczestnicy są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach przygotowujących. 

Zajęcia przygotowujące obejmują j. angielskiego i j. hiszpańskiego. Uczestnictwo  

w zajęciach jest obowiązkowe. 

 

§ 2 Procedury rekrutacji 

1. Opracowanie Regulaminu rekrutacji u uczestnictwa w projekcie. 

2. Powołanie przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych komisji rekrutacyjnej w składzie: 

koordynator projektu, kierownik szkolenia praktycznego, przedstawiciel związków zawodowych. 

3. Opracowanie dokumentów rekrutacyjnych. 

4. Zaproszenie do udziału w projekcie. 

5. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych. 

6. Ustalenie listy rankingowej i listy rezerwowej. 

7. Ogłoszenie listy rankingowej i listy rezerwowej. 

8. Rozpatrywanie odwołań od wyników rekrutacji (w razie potrzeb) 

9. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej (w razie potrzeb) 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnik projektu musi być nauczycielem Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie,     który 

realizuje czynności mające wpływ na poziom kształcenia zawodowego w branży mechanicznej, 

lotniczej lub fryzjerskiej. 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie chęci udziału poprzez złożenie do    

komisji rekrutacyjnej zgłoszenia które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż zaplanowana liczba uczestników o udziale  zdecydują 

następujące kryteria: 

• Stopień awansu zawodowego, 

• Staż pracy, 

• Znajomość języka angielskiego, 

• Wkład w przygotowanie do egzaminu zawodowego, 

• Procent zdawalności egzaminów zawodowych w nauczanej branży (teoretyczny i praktyczny). 

Szczegółowe kryteria rekrutacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 4 Prawa i obowiązki uczestnika projektu 
 
1. Każdy uczestnik ma prawo do sfinansowania w ramach projektu: 

 

• udziału w przygotowaniu do wyjazdu, 

 

• dojazdu do miejsca odbywania wymiany i powrotu do Polski, 
 

• zakwaterowania i wyżywienia w trakcie wymiany zagranicznej, 



 

 

• transportu lokalnego z miejsca zakwaterowania do miejsca odbywania wymiany, 
 

• ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej, 
 

• otrzymania certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie mobilności 

 

2. Każdy uczestnik zobowiązuje się do: 

 

• opracowania materiału poświadczającego, że realizacja projektu wpłynie pozytywnie na jego pracę 

w zakresie kształcenia zawodowego. Wydatki finansowe związane z wyjazdem zostaną uznane za 

kwalifikowane tylko w przypadku gdy każdy uczestnik wykaże, że jego wyjazd będzie miał wpływ 

na poziom kształcenia zawodowego. Materiałem tym może być np. : propozycja korekty programu 

nauczania w zakresie realizowanych zajęć z przedmiotów zawodowych,  

program zajęć dodatkowych (fakultatywnych, wyrównawczych, z uczniem zdolnym itp.), 

konspekty lekcji z wykorzystaniem materiałów uzyskanych podczas wymiany, materiały 

dydaktyczne opracowane w związku z udziałem w wymianie. Możliwe są również inne formy 

dokumentów, pozwalających stwierdzić, iż udział w wymianie wpłynie na poziom kształcenia 

zawodowego. 

• wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby 

realizacji projektu, 

• wyrażenia zgody na wykorzystanie fotografii z własnym wizerunkiem na potrzeby projektu, 

• wypełnienia po powrocie raportu uczestnika oraz przygotowania prezentacji (filmu). 

 

 

§ 5 Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 
 
1.  Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej  

w przypadku gdy rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Rzeszowie w terminie do siedmiu dni po ogłoszeniu wyników rekrutacji wraz z podaniem przyczyny 

rezygnacji. 

2. W przypadku rezygnacji uczestnika bez podania przyczyny lub po wskazanym terminie § 4 pkt. 1, uczestnik 

zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanych środków finansowych (otrzymanych na potrzeby 

realizacji projektu). 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZSM w Rzeszowie od dnia jego 

ogłoszenia do publicznej wiadomości. 

2. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie należy do Dyrektora ZSM w Rzeszowie. 

 

 

 



 

 

 

3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.zsm.resman.pl, oraz na 

szkolnej tablicy ogłoszeń. 

 

 

 
Opracował: Daniel Prokopik Zatwierdził: 

 

Rzeszów, dnia 15.12.2022 r. 

http://www.zsm.resman.pl/

