
 
    

                          

   
        
        

                                           

            

 
 

Projekt „e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli  do kształcenia multimedialnego” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Regulamin rekrutacji 
 w ramach projektu 

„E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli  do kształcenia 
multimedialnego” 

 
1. Organizację procesu rekrutacji oraz rekrutację osób do uczestnictwa w szkoleniach 

objętych Projektem prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu, 
specjalista do spraw rozliczania finansowego projektu. 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie od 7 listopada 2011 roku do 14 listopada 
2011 roku do godziny 12 00. 

3. W trakcie trwania procesu rekrutacji wyłonionych zostanie 18 uczestników w/w 
projektu.  

4. Informacja o rekrutacji dostępna będzie: 
- na stronie internetowej szkoły: www.zs.olecko.pl; 
- w Biurze Projektu, mieszczącym się w Zespole Szkół w Olecku, Osiedle Siejnik I 
14, pokój 27. 

5. Zasady rekrutacji: do projektu zakwalifikowani będą nauczyciele, którzy są 
nauczycielami Zespołu Szkół w Olecku, posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie 
TIK w stopniu podstawowym lub w drugiej kolejności w stopniu 
średniozaawansowanym lub w trzeciej kolejności (jeśli dwa pierwsze kryteria nie 
rozstrzygną sprawy) jako pierwsi złoŜą komplet dokumentów; dostarczą do Biura 
Projektu komplet dokumentów rekrutacyjnych.  

6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 
- wypełnienie formularza w wersji papierowej znajdującego się na stronie internetowej 
szkoły lub pobrania z biura projektu: Deklaracji uczestnika/uczestniczki projektu wraz 
z drukiem Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych; 

- dostarczenie oświadczenia o aktualnym zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela w 
Zespole Szkół w Olecku; 

- wypełnienie ankiety określającej wiedzę i umiejętności w zakresie TIK; 

- weryfikacja kryteriów formalnych oraz podjęcie decyzji przez Komisję rekrutacyjną 
o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu; 

- poinformowanie uczestników zakwalifikowanych do projektu; 

7. Lista rezerwowa zostanie utworzona z uczestników biorących udział w procesie 
rekrutacji, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do 
udziału w projekcie. 

8. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku 
rezygnacji nauczycieli wcześniej zakwalifikowanych. 


