
 

 

 
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI i UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

„Międzynarodowe doświadczenia podlaskich instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu” 
o sygnaturze WND-POWR.04.02.00-00-IN21/19-01 

 
§1 

Informacje o projekcie 
 

1. Projekt „Międzynarodowe doświadczenia podlaskich instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu” jest realizowany przez Wnioskodawcę: Euroschool-Perfect w Białymstoku jako projekt 
partnerski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest w partnerstwie krajowym z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Stanisława Staszica w Sejnach oraz w partnerstwie ponadnarodowym z Jordbrugets 
UddannelsesCenter Aarhus (Green Academy) z Danii. 

3. Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2019 - 29.02.2020. Rekrutacja prowadzona jest prze cały 
okres realizacji projektu w sposób ciągły ze szczególnym uwzględnieniem planowanych terminów 
wyjazdów. 

4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Wnioskodawcy – Euroschool-Perfect w Białymstoku przy ul. 
Upalnej 1A lok. 4-5. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 20.00. 

5. Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele praktycznej nauki zawodu oraz instruktorzy 
praktycznej nauki zawodu, spełniający wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu MEN, tzn. 45 
osób (20K/25M) zatrudnionych (na podstawie umowy o pracę lub współpracujących na podstawie 
innego rodzaju umowy) w podlaskich szkołach kształcenia zawodowego lub przedsiębiorstwach 
współpracujących ze szkołami w zakresie nauki zawodu (przede wszystkim ze szkół o profilu rolniczym i 
gastronomicznym). 

6. Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez podlaskich 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie metod pracy 
z uczniem i rozwiązań praktycznych stosowanych w Danii w obszarze dualnego systemu kształcenia 
zawodowego do końca 02.2020 roku, przy wykorzystaniu programu mobilności ponadnarodowej 
realizowanej w formie obserwacji uczestniczącej. 

7. Regulamin określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie „Międzynarodowe 
doświadczenia podlaskich instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu”. Realizacja działań 
projektowych jest zgodna z zapisami Regulaminu konkursu nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-006/18. 

8. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

§2 

Charakter wsparcia realizowany w projekcie 
1. Uczestnicy projektu w ramach działań projektowych zostaną objęci następującymi FORMAMI 

WSPARCIA mobilności ponadnarodowej: 
• 5-dniowy wyjazd do Danii w formie obserwacji uczestniczącej dla 15 osób w okresie 08.2019 
• 3-dniowy wyjazd do Danii w formie obserwacji uczestniczącej dla 15 osób w okresie 11.2019 
• 5-dniowy wyjazd do Danii w formie obserwacji uczestniczącej dla 15 osób w okresie 01.2020 

2. Realizacja mobilności ponadnarodowej w formie obserwacji uczestniczącej realizowana będzie 
bezpośrednio u partnera ponadnarodowego w Green Academy w Beder (Dania) oraz instytucjach i 
przedsiębiorstwach z nią współpracujących, co pozwoli zaobserwować oraz zdobyć wiedzę w zakresie 
istniejących metod pracy z uczniem, by następnie wykorzystać te rozwiązania w praktyce szkolnej. 

3. Uczestnikom zapewnione zostaną: przeloty i transport w Polsce i za granicą, zakwaterowanie, 
wyżywienie oraz opieka tłumacza w trakcie wizyty. 



 

4. Przedmiotem merytorycznej wymiany wiedzy i doświadczeń między partnerami będą stosowane 
metody pracy z uczniem i rozwiązania praktyczne stosowane w Danii w obszarze dualnego systemu 
kształcenia, w tym m.in.: 

• zasady przygotowywania ramowego programu kształcenia teoretyczno-praktycznego 
• udział pracodawcy w projektowaniu programów kształcenia, formułowaniu wymagań 

egzaminacyjnych 
• formalno-prawne aspekty zawierania umów pomiędzy uczniem a pracodawcą 
• zasady partycypacji w finansowaniu dualnego systemu kształcenia zawodowego 
• zasady organizacji zajęć szkolnych i zajęć u pracodawcy 
• zasady uzyskiwania dodatkowych certyfikatów przez uczniów 
• przeprowadzanie egzaminów zawodowych 

5. Po powrocie do kraju w ciągu 10 dni uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego 
podsumowania przebiegu mobilności (do biura projektu do akceptacji Koordynatorki), w tym opisu 
zaobserwowanych dobrych praktyk i rozwiązań, które mogą zostać wykorzystane w pracy z uczniami 
odbywającymi praktyczną naukę zawodu oraz przedstawienia, jakie korzyści z jego programu 
mobilności ponadnarodowej odniosła instytucja przyjmująca. 
 

§ 3 
Beneficjenci projektu 

1. GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowią nauczyciele praktycznej nauki zawodu oraz instruktorzy 
praktycznej nauki zawodu, spełniający wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu MEN, tzn. 45 
osób zatrudnionych (na podstawie umowy o pracę lub współpracujących na podstawie innego rodzaju 
umowy) w podlaskich szkołach kształcenia zawodowego lub przedsiębiorstwach współpracujących ze 
szkołami w zakresie nauki zawodu (przede wszystkim ze szkół o profilu rolniczym i gastronomicznym). 

2. Liczba osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu to 45 osób (20K, 25M) z podlaskich 
instytucji, w tym trzy instytucje zadeklarowały udział min. 30 osób tj.: 

• Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku 7 instruktorów (2K/5M) 
• Zespół Szkół CKR w Sejnach 8 nauczycieli (3K/5M) 
• Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku 15 nauczycieli (5K/10M) 

3. Wnioskodawca dopuszcza możliwość zmiany liczebności osób z poszczególnych instytucji adekwatnie 
do potrzeb i możliwości uczestników projektu oraz udział osób z innych instytucji spełniających wyżej 
określone kryteria grupy docelowej – kryteria kwalifikowalności udziału w projekcie. 

4. Definicje statusu osób wskazane w Karcie zgłoszeniowej: 
Migrant, osoba obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie) - 
Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący 
do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, 
niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.  
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.  
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez 
względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej 
jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 
Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - Bezdomność i wykluczenie 
mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego 
ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia 
mieszkaniowego:  
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)  
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, 
schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje 
opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne 
zakwaterowanie wspierane)  
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone 
przemocą)  
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale 
nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).  
Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby 
są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach.  



 

Osoba z niepełnosprawnościami - Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem 
lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
 

§ 4 
Rekrutacja i kwalifikacja uczestników do projektu 

1. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i prowadzona będzie przez cały okres trwania projektu, 
ze szczególnym uwzględnieniem planowanych terminów wyjazdów, tj.: 08.2019, 10-11.2019 oraz 
12.2019-01.2020. 

2. Kampania informacyjno-promocyjna skierowana będzie przede wszystkim do szkół kształcenia 
zawodowego z terenu woj. podlaskiego kształcących przede wszystkim w kierunkach rolniczych, 
gastronomicznych, weterynaryjnych i ogrodniczych oraz instytucji z nimi współpracujących w zakresie 
praktycznej nauki zawodu. 

3. Informacja o projekcie dostępna będzie na stronie www Wnioskodawcy i Partnerów projektu. 
4. Zakłada się udział w projekcie pracowników/współpracowników trzech wskazanych w §3 pkt. 2 

instytucji oraz innych placówek szkolnych i przedsiębiorstw na równych zasadach według liczby 
uzyskanych punktów zgodnie z założonymi kryteriami rekrutacyjnymi. 

5. KRYTERIA REKRUTACYJNE FORMALNE: status nauczyciela kształcenia zawodowego lub instruktora 
praktycznej nauki zawodu (weryfikowany w systemie: spełnia / nie spełnia na podstawie 
zaświadczenia o zatrudnieniu w danej instytucji lub oświadczeniu o współpracy potwierdzone przez 
instytucję). 

6. KRYTERIA REKRUTACYJNE PREMIUJĄCE (0-20 pkt): 
• co najmniej 1-roczny okres zatrudnienia/współpracy z ww. instytucjami - 5 pkt. 
• przedmiot kształcenia nauczyciela / instruktora zgodny z jednym z obszarów kształcenia 

partnera ponadnarodowego: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, rolnictwo, mechanizacja 
rolnictwa, weterynaria, gastronomia - 5 pkt. 

• znajomość j. angielskiego oceniana na podstawie testu ocena w skali od 0 do 5 pkt. 
• plan wdrożenia w rodzimej placówce wiedzy i doświadczenia planowanego do zdobycia w 

trakcie mobilności ocena w skali od 0 do 5 pkt. 
7. Na wypadek rezygnacji uczestników z projektu oraz w przypadku, gdy liczba chętnych będzie większa 

niż miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa. Osoby z tej listy skorzystają z projektu, o ile ktoś 
zrezygnuje z listy podstawowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wszystkie osoby 
zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji, a ewentualne odwołania będą rozpatrywane przez 
koordynatora projektu. 

8. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze projektu, głównie podczas spotkań informacyjno-
organizacyjnych, w trakcie których z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie podpisane 
zostaną umowy. 

 
§ 5 

Warunki uczestnictwa w projekcie 
1. Osoba przystępująca do projektu, ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia 

zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia opisaną w § 2. 
2. Osoby uczestniczące w projekcie mają prawo do: 

• wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu, 
• bezpłatnego udziału w projekcie, 
• otrzymania zaświadczenia potwierdzającego zdobyte kompetencje. 

3. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązują się do: 
• zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, 
• uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, zgodnie z harmonogramem projektu - udział w 

usługach zaplanowanych w ramach Projektu jest obowiązkowy, 
• potwierdzania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez 

każdorazowe złożenie własnoręcznie podpisu na liście obecności lub innych wskazanych przez 
Wnioskodawcę dokumentach, 



 

• bieżącego informowania Koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 
dalszy udział w projekcie, w tym poinformowania Koordynatora projektu o rezygnacji z 
uczestnictwa w Projekcie (w formie pisemnej), 

• wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych oraz testów dotyczących realizacji projektu, 
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjazdów zagranicznych, przepisów 

obowiązujących na lotniskach oraz procedur przekraczania granicy kraju, 
• dopełnienia wszystkich formalności związanych z przelotami do państwa docelowego, 
• przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego, w tym dbałości o sprzęt i 

urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu, 
• zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych 

adresowych, zmian w statusie na rynku pracy (tylko i wyłącznie w formie pisemnej). 
4. Warunkiem ukończenia projektu jest 80% frekwencja we wsparciu w ramach projektu. Sytuacja 

każdego z uczestników Projektu podlega indywidualnemu rozpatrzeniu, a decyzja ostateczna należy do 
Koordynatora Projektu. 

 

§ 6 
Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez 
złożenie oświadczenia przez uczestnika projektu w formie pisemnej. 

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej 
wyłącznie w przypadku gdy, rezygnacja zgłoszona zostanie do Koordynatora Projektu przed 
rozpoczęciem działań związanych z organizacją mobilności ponadnarodowej, co pociąga za sobą 
konieczność poniesienia kosztów. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie po podjęciu działań organizacyjnych przez 
Wnioskodawcę, a w szczególności zamówienie imiennych biletów lotniczych, rezerwacja noclegów itp. 
Uczestnik projektu zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Wnioskodawcy poniesionych kosztów w 
terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania przesłanego listem poleconym, na wskazany w 
Umowie udziału w projekcie adres zamieszkania. 

4. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników w przypadku 
naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w 
przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego uczestnika, wykładowcy lub pracownika biura 
projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu. 
 

§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin obowiązuje przez okres trwania realizacji projektu. 
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa 
krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 
4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 
 
Biuro Projektu – siedziba Wnioskodawcy: 
EUROSCHOOL-PERFECT 
ul. Upalna 1A lok. 4-5; 15-668 Białystok 
tel./fax 85 663 53 31; kom. 604 248 328 
e-mail: perfect@perfect.ids.pl 

 


