Projekt "Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej rzeczywistości"
Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Zasady rekrutacji nauczycieli do udziału w projekcie
„Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej
rzeczywistości”
Centrum Kształcenia
Praktycznego
i Ustawicznego w Zabrzu
tel. 32 370 15 99
www.ckp.zabrze.pl
ckp@ckp.zabrze.pl

§1
1. Rekrutacja na szkolenie kadry typu job shadowing w ramach projektu zostanie
przeprowadzona w formie konkursu.
2. Ustala się jeden termin naboru łącznie dla dwóch mobilności w październiku 2015r.
§2

Zespół Szkół Nr 10
w Zabrzu
tel. 32 271 11 77
www.zs10.zabrze.pl
school@zs10.zabrze.pl

Zabrzaoskie Centrum
Kształcenia Ogólnego
i Zawodowego
tel. 32 271 27 67
www.zckoiz.zabrze.pl
zckoiz@interia.pl

Centrum Edukacji
tel. 32 271 05 53
www.ce.zabrze.pl
centrum_edukacji@onet.eu

Zespół Szkół Nr 17
w Zabrzu
tel. 32 278 55 79
www.zs17zabrze.com
sekretariat@zs17zabrze.com

ASEMKA
www.maison-saintetienne.com

1. Nabór przeprowadza komisja rekrutacyjna w składzie:
koordynator projektu,
po jednym przedstawicielu spośród wszystkich członków konsorcjum.
§3
Do uczestnictwa w projekcie są uprawnieni nauczyciele zaangażowani w kształcenie zawodowe
oraz doradcy zawodowi, którzy:
1. Są pracownikami następujących zabrzańskich placówek i szkół ponadgimnazjalnych:
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu,
Zespołu Szkół nr 10 im. prof. J. Groszkowskiego,
Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego,
Centrum Edukacji,
Zespołu Szkół nr 17.
2. Złożyli wniosek rekrutacyjny w sekretariacie CKPiU w Zabrzu w nieprzekraczalnym
terminie do 16 października 2015r.
3. Uzyskali najwyższą liczbę punktów z oceny merytorycznej wniosku.
§4
1. Dla obliczenia sumy punktów uzyskanej w procesie rekrutacji, stosuje się następujące
zasady punktacji:
zaangażowanie w działania związane z podnoszeniem kompetencji
zawodowych 0-4 pkt.,
kwalifikacje zawodowe 0-4 pkt.,
znajomość języków obcych 0-4 pkt.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 12 punktów.
§5
1. Komisja rekrutacyjna przyznaje prawo udziału w projekcie nauczycielom, którzy
uzyskali co najmniej 50% pkt. możliwych do uzyskania.
2. Z przeprowadzonej rekrutacji sporządzone zostanie protokół.
§6
1. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą osób
rezerwowych opublikowane zostanie na stronie projektu lidera konsorcjum i szkolnych
stronach internetowych oraz w gablotach dotyczących projektu w poszczególnych
szkołach w następującym terminie: 23.10.2015r.
2. Całość dokumentacji związanej z rekrutacją uczestników projektu przechowywana
będzie u lidera konsorcjum - w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Zabrzu, ul. 3 Maja 95.

