
 

 
 

                          KCEZ   stawia na zawodowstwo 

 
Regulamin rekrutacji NAUCZYCIELI do projektu  

„KCEZ stawia na zawodowstwo”  
nr WND-RPSL.11.02.01-24-0309_18-002 

 
 

 
§ 1 Informacje o projekcie 
 

1. Projekt pod nazwą „KCEZ stawia na zawodowstwo“ realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 
2020 (Europejski Fundusz Społeczny) oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie 
potencjału edukacyjnego działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 
poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT 

2. Czas trwania projektu  obejmuje okres od 07.01.2019 do 31.07.2020 roku.  
 

 
 

§ 2  Postanowienia ogólne 
 

1. Głównym celem projektu „KCEZ stawia na zawodowstwo”  jest udział 42 uczniów  
Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich 
w Katowicach  w projekcie w tym: min 50% uczniów weźmie udział w stażach i 
praktykach a kolejnych  w kursach i szkoleniach zawodowych: 

2. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród absolwentów KCEZ 
poprzez realizację staży/praktyk zawodowych, kursów/szkoleń zawodowych. 
oraz doradztwa zawodowego dla uczniów KCEZ.  

3. Projekt zakłada także objęcie wsparciem nauczycieli w tym instruktorów 
praktycznej nauki zawodu oraz rozwój szkoły z jej otoczeniem społeczno-
gospodarczym.  

4. W projekcie planowana jest realizacja wsparcia, które będzie dostępne w 
równym stopniu dla wszystkich nauczycieli zawodu kształcących w branży 
realizacji nagrań i nagłośnień bez względu na płeć, pochodzenie, religię, 
niepełnosprawność.  

5. Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie w oparciu o obiektywne, 
niedyskryminacyjne kryteria. Zakłada się również objęcie wsparciem uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu zapewnione im 
zostaną specjalne pomoce edukacyjne odpowiadające ich potrzebom, a także 
indywidualni opiekunowie.  

6. Założone w projekcie kursy/szkolenia zawodowe uwzględniają potrzeby obu płci 
i ukierunkowane są zarówno na kształcenie umiejętności wykorzystywanych w 
pracach fizycznych jak i biurowych.  

7. Udział w projekcie przez realizację szkoleń/kursów stanowi odpowiedź na 
potrzeby i oczekiwania nauczycieli w zakresie aktualizacji wiedzy i umiejętności 
w nauczanym przedmiocie, dostosowanych do aktualnych, zmieniających się 
wymogów rynku pracy i technologii. 
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8. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie 
„KCEZ stawia na zawodowstwo ”. 

9. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny. 
10. Zajęcia w ramach wsparcia odbywać się będą w Katowickim Centrum Edukacji 

Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach w odpowiednio 
wyposażonych salach oraz przez wyspecjalizowaną kadrę, firmach 
zewnętrznych.  

§ 3 Warunki rekrutacji NAUCZYCIELI do udziału w projekcie 

1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie: 
− Nauczyciela Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców 

Śląskich w Katowicach 
2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie „KCEZ stawia na 

zawodowstwo ” jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów: 
I. formalnych: 

− Kserokopii dowodu osobistego; 
− Kserokopii umowy o pracę z KCEZ Katowice; 
− Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) - wydruk dwustronny; 
− Zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku 

(załącznik nr 2); 
 

II. merytorycznych: 
− Wypełnienia ankiety rekrutacyjnej (załącznik nr 3) 

 
 
§ 4 Zasady rekrutacji 
 

1. Rekrutacja dotyczy nauczycieli przedmiotów zawodowych branży realizacji 
nagrań i nagłośnień. 

2. Pierwszeństwo w udziale w projekcie posiadać będą nauczyciele zatrudnieni na 
podstawie mianowania, a następnie na czas nieokreślony w pełnym lub 
niepełnym wymiarze czasu pracy. 

3. Drugim kryterium kwalifikującym do projektu będzie poziom awansu 
zawodowego nauczyciela, z tym, że pierwszeństwo w dostępie do projektu będą 
posiadali nauczyciele, którzy rozpoczęli lub są w trakcie odbywania stażu na 
kolejny stopień awansu zawodowego. 

4. W celu osiągnięcia wskaźników do projektu mogą być również kwalifikowani 
w rekrutacji uzupełniającej pozostali nauczyciele. 

5. W ramach rekrutacji przeprowadzonej w okresie marzec 2019 r.  zostanie 
wybranych: maksymalnie 2 kandydatów. 

6. Ogólna ilość nauczycieli w projekcie wynosi 2 osoby. 
7. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans w tym zasady 

równości płci. 
8. Kandydaci, przed złożeniem  formularza  zgłoszeniowego, zapoznają się  

z całością tekstu  niniejszego regulaminu, który dostępny jest na stronie 
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internetowej szkoły a informacja o jego publikacji zostanie ogłoszona również 
przez system ogłoszeń dziennika elektronicznego. 

9. Rekrutacja odbywać się będzie (od 28.02.2019 r. do 22.03.2019 r.). 
10. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach, 

opatrzone datą i podpisem kandydata. 
11. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym, 

a kandydaci mają możliwość jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia 
dokumentów formalnych. 

12. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia 
wszystkich wymaganych dokumentów  poprawnych formalnie. 

13. Formularze zgłoszeniowe (w przezroczystej koszulce), przyjmowane są  
w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:00 do 15:00 w terminie wskazanym 
w punkcie 9. 

14. Wyboru uczestników projektu, na podstawie analizy dokumentów 
zgłoszeniowych dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynator 
szkolny projektu jako przewodniczący, specjalista ds. wdrażania projektu jako 
zastępca przewodniczącego, kierownik szkolenia praktycznego, 5 nauczycieli 
przedmiotów zawodowych. 

15. Wyniki rekrutacji  zostaną ogłoszone  na stronie internetowej  szkoły w dniu  
25.03.2019 r. z zastrzeżeniem pkt 18. 

16. O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów: 

a. zatrudnienie w KCEZ na podstawie mianowania, 
b. zatrudnienie na czas  nieokreślony w pełnym lub niepełnym wymiarze 

czasu pracy, 
c. poziom awansu zawodowego nauczyciela,  
d. rozpoczcie lub kontynuowanie stażu na kolejny stopień awansu 

zawodowego. 

17. w przypadku równorzędnej ilości punktów o kolejności na liście decyduje 
wymar zatrudnienia nauczyciela. 

18. O wynikach rekrutacji powiadomieni zostaną jedynie uczestnicy, którzy zostali 
zakwalifikowani do udziału w projekcie. 

19. Jeżeli osoba  zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w dniu 25.03.2019 
roku w celu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik  nr 4),  
zostaje automatycznie skreślona z listy uczestników. Na powstałe miejsce 
przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. 

20. Dokumenty złożone przez Kandydatów na Uczestników projektu nie podlegają 
zwrotowi. 

§ 5 Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 
 

1. Zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie na miesiąc 
przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęć, składając odpowiednie 
oświadczenie do Koordynatora projektu (załącznik nr 6). 

2. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w projekcie przed rozpoczęciem ścieżki 
wsparcia zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych oraz 
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poniesionych na jego rzecz kosztów. W pozostałych przypadkach związany jest 
zapisami deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku rezygnacji 
uczestnika opisanej w pkt.1, komisja rekrutacyjna kwalifikuje do udziału 
w Projekcie osobę z listy rezerwowej. 

3. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową 
rekrutację na podstawie tych samych kryteriów rekrutacyjnych. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym 
regulaminie w przypadku gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad 
realizacji Projektu”, a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia  
określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia 
kontroli realizacji projektu. 

2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

 
 
 
 

…………………………………………………. 
Zatwierdził: 
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FORMULARZ ZGŁOSZENOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
NAUCZYCIEL  

Załącznik nr 1 str 1 

 
 

Data wpływu: 

 
 
 
 

 
„KCEZ stawia na zawodowstwo”  

nr WND-RPSL.11.02.01-24-0309_18-002 

 
       FORMULARZ PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ „X”. 

I 
 

DANE OSOBOWE Imię/imiona  
 

Nazwisko  
 

Płeć   KOBIETA            
  MĘŻCZYZNA 

Pesel  
 

Klasa  
 

Zawód  

III ADRES ZAMIESZKANIA Ulica   
 

Nr domu 
Nr mieszkania 

 
 

Miejscowość  
 

Kod pocztowy  
 

Województwo  

IV DANE KONTAKTOWE 
 

NAUCZYCIELA 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Tel. Komórkowy  
 

 
Oświadczam, że przed złożeniem formularza zgłoszeniowego zapoznałam(em) sie z treścią regulaminu 
rekrutacji do projektu. 
 
 
 
………………………………………………              .............................................................................. 
         miejscowość i data                                             czytelny podpis nauczyciela 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

strona 1 z 2
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FORMULARZ ZGŁOSZENOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
NAUCZYCIEL 

Załącznik nr 1 str 2 

 
 

„KCEZ stawia na zawodowstwo” 
nr WND-RPSL.11.02.01-24-0309_18-002 

 
KANDYDAT WYPEŁNIA CZYTELNIE CZĘŚĆ A FORMULARZA. 

PUNKTY REKRUTACYJNE 
 

KOMISJA WYPEŁNIA CZĘŚĆ B FORMULARZA. 
 

 CZĘŚĆ A CZĘŚĆ B 

L.P. OPIS KRYTERIÓW 
REKRUTACYJNYCH 

PUNKTY 
REKRUTACYJNE 

WERYFIKACJA 
PUNKTÓW 

UWAGI 

I 
 
16a. 

zatrudnienie w KCEZ na 
podstawie mianowania 

10 pkt 

   

II 
 
16b. 

zatrudnienie na czas  
nieokreślony w pełnym lub 
niepełnym wymiarze czasu 

pracy 
8 pkt 

   

III 
 
16c. 

poziom awansu 
zawodowego nauczyciela 

stażysta 1pkt, kontraktowy 
2pkt, mianowany 3 pkt 

dyplomowany 4 pkt 

   

IV 
 
16d. 

rozpoczcie lub 
kontynuowanie stażu na 
kolejny stopień awansu 

dodatkowo 1 pkt 

   

 
SUMA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH 

 

   

Oświadczam, że podane w formularzu dane są zgodne z przedłożonymi dokumentami. 
 
 
………………………………………………              .............................................................................. 
         miejscowość i data                                             czytelny podpis  nauczyciela 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
I PUBLIKACJI WIZERUNKU - NAUCZYCIEL 

Załącznik nr 2 

 
 

„KCEZ stawia na zawodowstwo”  
nr WND-RPSL.11.02.01-24-0309_18-002 

  

 
 
 
Ja, niżej podpisany/podpisana  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko oraz nr pesel uczestnika 

 
oświadczam, że  
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) 
oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby uczestnictwa 
w projekcie „KCEZ stawia na zawodowstwo” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz 
Społeczny) oraz na publikację mojego wizerunku w materiałach związanych 
z projektem w trakcie jego trwania jak również po jego zakończeniu w celu 
upowszechnienia projektu. 

 
 
 
………………………………………………              .............................................................................. 
         miejscowość i data                                                      czytelny podpis  nauczyciela 
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ANKIETA REKRUTACYJNA - NAUCZYCIEL Załącznik nr 3 

 
 

„KCEZ stawia na zawodowstwo”  
nr WND-RPSL.11.02.01-24-0309_18-002  

 

 
 
 
………………………………………………               ............................................................. 
         miejscowość i data                                                              czytelny podpis ucznia 

  Wypełnia kandydat (pytania 1 – 5) 
 

1. Jakie działania zamierza Pan/ Pani podjąć 
przygotowując się do udziału w projekcie –  
 
 
 
z zakresu nauczanych przedmiotów –  
 
 
 
inne –  
 

 

2.  Jakie nowe kompetencje zawodowe  zamierza 
Pan/ Pani zdobyć, a jakie umiejętności 
rozwinąć dzięki uczestnictwu w projekcie?  
 
 
 
 
 

 

4. Jak podniesienie zawodowych kompetencji i 
wymiana doświadczeń wpłynie na jakość  
Pana/ Pani pracy , uczniów, szkoły jako 
instytucji? 
 
 
 
 

 

5. W jaki sposób planuje  Pan/ Pani  
popularyzować efekty projektu? 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - 
NAUCZYCIEL 

Załącznik nr 4 

 
 

„KCEZ stawia na zawodowstwo”  
nr WND-RPSL.11.02.01-24-0309_18-002  

 
Ja, niżej podpisany/podpisana  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko oraz nr pesel uczestnika 

 
deklaruję  

udział własny w projekcie   
„KCEZ stawia na zawodowstwo” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie 
potencjału edukacyjnego realizowanego przez Katowickie Centrum Edukacji 
Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach 

 
 

Jednocześnie oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające 
do udziału  w projekcie.  

 
Brak realizacji zadań objętych projektem w tym w szczególności 

nieusprawiedliwiona nieobecność na kursach/szkoleniach może spowodować 
konieczność zwrotu kosztów związanych z realizacją projektu co przyjmuję do 
wiadomości i zobowiązuję się do właściwej realizacji zadań a w przypadku 
niedopełnienia obowiązków ewentualnego zwrotu kosztów. 
 

Podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe.  
Jestem świadoma(my) odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą.  
  

 
 
 
………………………………………………             .............................................................................. 
         miejscowość i data                                                              czytelny podpis nauczyciela 
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OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM - 
NAUCZYCIEL 
 

Załącznik nr 5 

 
 

„KCEZ stawia na zawodowstwo”  
nr WND-RPSL.11.02.01-24-0309_18-002   

 
 
 
Ja, niżej podpisany/podpisana  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko oraz nr pesel uczestnika 

 
oświadczam, że  
zapoznałam(em) się z regulaminem rekrutacji do projektu „KCEZ stawia na 

zawodowstwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) oś priorytetowa: XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego realizowanego przez Katowickie Centrum 
Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach i zobowiązuję się do jego 
realizacji co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
 
 
………………………………………………              .............................................................................. 
         miejscowość i data                                                              czytelny podpis nauczyciela 
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OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZAŁU W PROJEKCIE 
- NAUCZYCIEL 

Załącznik nr 6 

 
 

„KCEZ stawia na zawodowstwo”  
nr WND-RPSL.11.02.01-24-0309_18-002   

 
 
 
Ja, niżej podpisany/podpisana  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko oraz nr pesel uczestnika 

 
 
oświadczam, że  
rezygnuję z udziału w projekcie „KCEZ stawia na zawodowstwo” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 
(Europejski Fundusz Społeczny) oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego realizowanego przez Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej 
im. Powstańców Śląskich w Katowicach. 

 
 
 
………………………………………………              .............................................................................. 
         miejscowość i data                                                              czytelny podpis nauczyciela 

  


