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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Nowoczesny Nauczyciel – specjalistą w branży gastronomicznej”
Nr Projektu WND-POKL.09.04.00-10-009/13
w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekt realizowany jest w okresie 01 stycznia 2014 – 30 czerwca 2015 r.

I.

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Nowoczesny
Nauczyciel – specjalistą w branży gastronomicznej” realizowanego w ramach
Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4
„Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt realizowany jest przez firmę Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak, partnerem
projektu jest: Miasto Łódź.
3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji
poszczególnych działań w ramach Projektu.
4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.
5. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:
a) zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 - „Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
b) umową o dofinansowanie Projektu.

II.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie o co najmniej 40% umiejętności i
kwalifikacji zawodowych (w zakresie praktycznego nauczania przedmiotów
gastronomicznych, porozumiewania się w jęz. angielskim, wykorzystania ICT oraz
pedagogiczno-wychowawczych) 60 nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi,
poprzez organizację kursów doskonalących, w terminie do 30.06.2015r.

III.

Zakres wsparcia

Projekt pn. „Nowoczesny Nauczyciel – specjalistą w branży gastronomicznej”
obejmuje wsparciem nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi poprzez udział
nauczycieli w:
a) kursie doskonalącym z obsługi konsumenta (48 godz./gr.),
b) kursie języka angielskiego (70 godz./gr.),
c) kursie barmańskim (48 godz./gr.),
d) kursie doskonalącym z nowoczesnych technologii gastronomicznych oraz
w zakresie dziczyzny, ryb i owoców morza (48 godz./gr.),
Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak
ul. Boya Żeleńskiego 43a/7
95-100 Zgierz
tel. 42 716 26 23

Projekt nr WND-POKL.09.04.00-10-009/13, pn. ”Nowoczesny Nauczyciel – specjalistą w branży gastronomicznej”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

e) kursie z wykorzystania technik ICT w nauczaniu (20 godz./gr.),
f) specjalistycznym doradztwie wspomagające pracę nauczyciela w sytuacjach
trudnych (20 godz./gr.).

IV.

Kryteria uczestnictwa

Do rekrutacji może przystąpić nauczyciel, który:
a) jest osoba zatrudnioną w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi,
b) wykonuje pracę na terenie Miasta Łodzi lub województwa łódzkiego,
c) wypełnił i podpisał formularz zgłoszeniowy,
d) załączył do formularza zgłoszeniowego kopię dokumentu potwierdzającego
wykształcenie,
e) załączył do formularza zgłoszeniowego kopię dokumentu poświadczającego
kwalifikacje zawodowe,
f) złożył zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z informacją o wysokości wynagrodzenia.
W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Gastronomicznych
w Łodzi.
W kursie doskonalącym z obsługi konsumenta, kursie barmańskim, kursie doskonalącym
z nowoczesnych technologii gastronomicznych oraz w zakresie dziczyzny, ryb i owoców
morza, oraz w kursie języka angielskiego mogą uczestniczyć osoby posiadające status
nauczyciela kształcenia zawodowego. Do uczestnictwa w kurskie z jęz. angielskiego
dodatkowym wymogiem jest podstawowa jego znajomość.
O udziale w kursie z wykorzystania technik ICT w nauczaniu oraz w specjalistycznym
doradztwie wspomagającym pracę nauczyciela w sytuacjach trudnych będzie decydować
kolejność zgłoszeń, wysoka motywacja oraz zgodność problemów i oczekiwań potencjalnych
uczestników z programem szkoleń. Weryfikacja spełnienia przez nauczyciela w/w kryteriów
wyboru nastąpi podczas rozmowy rekrutacyjnej.

V.

Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Łodzi.
2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się poprzez złożenie kompletu
dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty udostępnione są na stronie internetowej
projektu (http://nowoczesny-nauczyciel.com.pl/) oraz w sekretariacie Zespołu Szkół
Gastronomicznych w Łodzi.
3. Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie ZSG.
4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone trzykrotnie w niżej wymienionych
terminach:
 III 2014 r.
 IX 2014 r.
 I 2015 r.
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5. Oceny dokumentów pod względem formalnym dokona 2-osobowa Komisja
Rekrutacyjna składająca się z Koordynatora Projektu i Specjalisty ds. merytoryczno –
rekrutacyjnych. Wybór kandydatów zostanie dokonany na podstawnie weryfikacji
dokumentów rekrutacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie (spełnienie kryteriów
formalnych, złożenie kompletu dokumentów) oraz kolejność zgłoszeń.
7. Zgodnie z działaniami równościowymi założonymi w projekcie zakłada się udział
kobiet na poziomie 90%.
8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone
na stronie internetowej projektu oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w ZSG
w Łodzi.
9. Po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów rekrutacyjnych i zakwalifikowaniu
kandydata do udziału w projekcie, jest on zobowiązany do podpisania Deklaracji
udziału w projekcie. Podpisując deklarację udziału w projekcie Kandydat z dniem
podpisania deklaracji staje się Uczestnikiem projektu. Tym samym zobowiązuje się do
pełnego udziału w projekcie.
10. Uczestnik projektu jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania Biura projektu
o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych.

VI.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz
stosowania się do niego.
3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej projektu, w sekretariacie
ZSG w Łodzi oraz w Biurze projektu:
Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak
95 – 100 Zgierz
ul. 3-go maja 5a, lok. 10
od pon. do pt. w godz. 8.00 – 16.00

Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak
ul. Boya Żeleńskiego 43a/7
95-100 Zgierz
tel. 42 716 26 23

