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 REGULAMIN UCZESTNICTWA  - zał.6 

w projekcie mobilności 

„Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii i hotelarstwa” 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

– instytucjonalna mobilność kadry edukacyjnej 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zespołu Szkół nr 7  

w Tychach - „Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych liderów gastronomii  

i hotelarstwa” 

2. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zakłada 

tygodniową wymianę międzynarodową. Instytucją partnerską Zespołu Szkół nr 7 w Tychach jest 

MALTA HOTELS RESTAURANTS ASSOCIATION.  

§ 2 

Uczestnicy projektu 

1. Do udziału w projekcie mobilności „Nowoczesny nauczyciel zawodu wizytówką szkoły przyszłych 

liderów gastronomii i hotelarstwa” mogą zgłaszać się pracownicy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, 

bezpośrednio związani z kształceniem zawodowym uczniów: 

a) nauczyciele zawodu, 

b) nauczyciele języków obcych zawodowych, 

c) nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, współpracujący z nauczycielami przedmiotów 

zawodowych przy realizacji zadań, związanych bezpośrednio z kształceniem zawodowym (np. 

przygotowanie projektów szkoleniowych, wprowadzanie dodatkowych elementów do projektów 

szkoleniowych, koordynowanie programów LdV), 

d) kadra kierownicza, nadzorująca przebieg kształcenia zawodowego uczniów, 

 

zatrudnieni na czas nieokreślony. 

 

2. Od uczestników projektu wymaga się przynajmniej podstawowej znajomości języka angielskiego 

oraz motywacji do udziału w projekcie. 
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§ 3 

Sposób rekrutacji uczestników 

1. Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty. 

2. Potencjalni uczestnicy projektu zostaną poinformowani o możliwości udziału w nim: 

a) podczas konferencji Rady Pedagogicznej, na której zostanie przekazana informacja o projekcie   

b) za pośrednictwem strony internetowej http://www.zs7tychy.republika.pl/ 

c) za pośrednictwem plakatów informacyjnych rozmieszczonych na terenie Zespołu Szkół nr 7  
w Tychach (w pokojach nauczycielskich) 

3. Rekrutacji uczestników projektu dokona zespół zajmujący się realizacją projektu, na podstawie 

oceny formularzy zgłoszeniowych. 

4. Potencjalni uczestnicy deklarują w formularzu zgłoszeniowym poziom znajomości języka 

angielskiego. Oceny stopnia znajomości języka angielskiego, który jest językiem roboczym projektu, 

dokona lektor prowadzący kurs językowy, w ramach językowego przygotowania uczestników do 

udziału w projekcie. 

5. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie: 
a. spełnienie kryteriów formalnych wskazanych  w  § 2 ust. 1. i  2.  
b.  ilość otrzymanych punktów za: 

 autorstwo lub współautorstwo programu podwyższającego kompetencje zawodowe 
uczniów ZS nr 7 w Tychach (realizowanego w ramach LdV lub POKL) - po 3 punkty za 
każdy program, 

 pełnienie funkcji koordynatora projektów unijnych - po 3 punkty za każdy projekt, 
 motywację do wyjazdu , wykazaną we wniosku aplikacyjnym - 0-5p. 

6. W przypadku uzyskania przez uczestników rekrutacji tej samej ilości punktów o zakwalifikowaniu 
się do wyjazdu decydować będą osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (uzyskanie  
w latach 2011/12, 2012/13, 2013/14 Nagrody  Kuratora, Prezydenta Miasta lub Dyrektora Szkoły  - 
dodatkowy 1p. za każdą nagrodę) 

7. Powstanie także lista rezerwowa, z której będą rekrutowani uczestnicy projektu w razie rezygnacji 

uczestnika, który wcześniej zadeklarował chęć udziału w projekcie i pomyślnie przeszedł rekrutację.    

8. O wynikach rekrutacji wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni osobiście. 

9. Formularze rekrutacyjne będą dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół nr 7 w Tychach oraz na 

stronie internetowej http://www.zs7tychy.republika.pl/ 
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10. Wypełnione formularze należy złożyć w sekretariacie szkoły (w zaklejonych i podpisanych 

kopertach) –  w terminie 12-20 listopada 2013. Powyższy termin jest nieprzekraczalny. 

 

 

§ 4 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu 
 

1. Uczestnik projektu bierze udział w projekcie nieodpłatnie.  

2. Uczestnik pokrywa wszelkie dodatkowe koszty wynikające z podania błędnych danych 

identyfikacyjnych na etapie rekrutacji  np. z koszty przebukowania.  

3. Uczestnik projektu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie zdjęć, wykonanych w trakcie 

realizacji projektu, na których znajduje się jego wizerunek - w celu upowszechniania wiedzy  

o projekcie. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do opracowania innowacji pedagogicznej, polegającej na prowadzeniu 

kształcenia zawodowego w języku obcym, a następnie do podjęcia działań, mających na celu 

wdrożenie jej do realizacji podstawy programowej. 

 

 

§ 5 

Zasady rezygnacji ze szkoleń 

 

W przypadku rezygnacji z projektu uczestnik zgadza się na pokrycie kosztów w wysokości wydatków 

poniesionych przez Zespół Szkół nr 7 w Tychach w terminie 14 dni od wezwania.  

 

 

 

  ………………………………………………………… 

  (data i podpis uczestnika) 


