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Regulamin rekrutacji nauczycieli/nauczycielek do prowadzenia zajęć w ramach projektu 
„Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki-interdyscyplinarnie łączącej 

dokonania optyki, elektroniki i informatyki” nr RPMA.10.03.01-14-b375/18 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

(RPO WM2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego do 
prowadzane zajęć: 

 Język angielski  

 Matematyka  

 Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)  

 Umiejętności uniwersalne w tym doradztwo zawodowe  

  
Termin składania dokumentów od 13 września 2019 r. do 19 września 2019 r. 

 do godz. 10.00  do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji nauczycieli  
do prowadzenia zajęć dla uczniów w ramach projektu Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie 
fotoniki-interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki realizowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
(RPO WM2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Beneficjentem Projektu jest z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-739), przy ul. Stępińskiej 
22/30, lok.104, wpisaną do KRS pod nr 0000111807,NIP 524-040-86-48, REGON 010225843,  
o kapitale zakładowym 50 000,00 zł w partnerstwie z M. St. Warszawa i firmą Tp-Teltech.  
Biuro Projektu zlokalizowane jest w siedzibie beneficjenta przy ul. Stępińskiej 22/30 lok. 104,  
00-739 Warszawa. 

3. Okres realizacji projektu: od 1.09.2019 r. do 30.06.2021 r.  
4. Celem głównym jest wzrost efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego, odpowiadającego 

na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwaniom gospodarki opartej na wiedzy w ramach 
zawodów elektronik i informatyk/teleinformatyk poprzez doskonalenie zawodowe uczniów  
i uczennic. 

5. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka  
w Warszawie. W szkole będą prowadzone następujące zajęcia: 

 Język angielski  
 Matematyka  
 Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)  
 Umiejętności uniwersalne ( np. doradztwo zawodowe,  umiejętności interpersonalne) 

§ 2. WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Uczestnikiem procesu rekrutacji, a w rezultacie prowadzącym zajęcia w szkole, może być wyłącznie 
nauczyciel/nauczycielka zatrudniona w Zespole Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w pełnym 
wymiarze godzin lub w jego części. 
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2. Do prowadzenia zajęć w ramach: Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki-
interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki: 

a) laboratorium językowe (język angielski) - może zostać zaangażowanych 2 nauczycieli,  
b) matematyka - może zostać zaangażowany 2 nauczyciel,  
c) technologie informacyjno-komunikacyjne - może zostać zaangażowany 2 nauczyciel,  
d) umiejętności uniwersalne - może zostać zaangażowany 2 nauczyciel.   

             
Warunkiem ubiegania się o udział w prowadzeniu zajęć dla uczniów jest złożenie formularza 
rekrutacyjnego (załącznik nr 1) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przegwarzenie danych 
(załącznikiem nr 4) . Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Zespołu Szkół  
Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie. 

3. Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem: 

- jasnych, przejrzystych i ogólnodostępnych zasad przedstawionych powyżej, zapewniając równy 
dostęp do informacji; 
- zasad rekrutacji eliminujących wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, 
przynależność rasową, miejsce zamieszkania, pochodzenie, religię, niepełnosprawność, orientację 
seksualną, sytuację materialną; 
- zasad równości szans kobiet i mężczyzn; 
- zasady przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych. 

§ 3. FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

4. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dla uczniów:   

 Język angielski – 2 grupy / 80 godzin zegarowych każda, 

 Matematyka – 2 grupy / 80 godzin zegarowych każda, 

 Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 2 grupy / 80 godzin zegarowych każda, 

 Umiejętności uniwersalne – 6 grup / 40 godzin zegarowych każda. 

5. Zajęcia dla uczniów w ramach projektu Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki-
interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki prowadzone będą poza 
zajęciami szkolnymi zgodnie z programem i harmonogramem zajęć . 

§ 4. ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów w ramach projektu będzie prowadzona  
w terminie od 13 września 2019 r. do 19 września 2019 r. do godz. 10.00  na terenie Zespołu Szkół  
Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie. 

2. Formularz rekrutacyjny jest załącznikiem do niniejszego regulaminu rekrutacji (załącznik nr 1). 
3. Formularz rekrutacyjny wraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przegwarzenie danych 

(załącznikiem nr 4) należy złożyć do sekretariatu szkoły.  
4. Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych zamieszczone zostanie 

na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie,  
tj. www.kasprzak.edu.pl 

5. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

http://www.kasprzak.edu.pl/
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6. Weryfikacja dokumentów dokonywana będzie przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą: 
Dyrektor szkoły, Szkolny koordynator projektu oraz Kierownik praktycznej nauki zawodu. Z działań 
komisji zostanie sporządzony protokół (załącznik nr 2). 

7. W oparciu o ocenę formularzy rekrutacyjnych zostaną sporządzone listy nauczycieli, którzy będą 
prowadzili zajęcia w ramach projektu (załącznik nr 3). 

8. Oceny formularzy rekrutacyjnych dokonuje komisja rekrutacyjna w oparciu o następujące kryteria: 

a) zgodność posiadanego wykształcenia z ubieganym stanowiskiem (2 pkt.), 
b) stopień awansu zawodowego (2 pkt.), 
c) doświadczenie w prowadzeniu zajęć projektowych współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego (2 pkt.), 
d) dodatkowe umiejętności, tj. szkolenia, certyfikaty (1pkt.). 

9. W przypadku, gdy liczba osób chętnych, spełniających kryteria, przewyższy liczbę dostępnych 
miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe. 

10. W sytuacji większej ilości osób z taką samą ilością punktów o zakwalifikowaniu się decyduje data  
i godzina złożenia dokumentów w sekretariacie szkoły. 

11. Prowadzenie zajęć dla uczniów w ramach projektu przez nauczycieli z listy rezerwowej jest możliwe 
w przypadku rezygnacji (z ważnych przyczyn) nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

12. Lista nauczycieli, realizujących zajęcia, zostanie przesłana nauczycielom drogą elektroniczną.  
W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowania nauczycieli udziałem w projekcie, komisja 
przeprowadzi dodatkową rekrutację, aż do czasu zrekrutowania pełnej liczby nauczycieli 
prowadzących zajęcia w danej szkole.  

§ 5. PRAWA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCI 

Każdy nauczyciel projektu ma prawo do: 

a) zgłaszania uwag i propozycji do szkolnego koordynatora projektu. 
  

§ 6. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 

 

1. Każdy uczestnik i uczestniczka działań projektowych zobowiązuje się do: 

a) posiadania kwalifikacji do prowadzenia zajęć, 
b) prowadzenia ewidencji godzin pracy, 
c) prowadzenia dziennika zajęć; 
d) zbierania potwierdzenia (podpisy na listach obecności) uczestniczenia uczniów w zajęciach; 
e) przeprowadzenia testu kompetencji przed realizacją zajęć i po przeprowadzeniu zajęć; 
f) gromadzenia materiałów do sprawozdań, np. zdjęć. 
g) uczestniczenia w zorganizowanych spotkaniach z dyrektorem szkoły, szkolnym koordynatorem 

projektu, księgową w ramach przewidzianych form współpracy, 
h) wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu; 
i) udostępnienia danych niezbędnych do realizacji projektu, 
j) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić przebieg projektu; 
k) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu; 
l) dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w deklaracji 

uczestnictwa w projekcie; 
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2.  Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji i są zobowiązani do udzielania 
informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do 
przeprowadzenia kontroli projektu. 
  

§ 7. ZASADY MONITOROWANIA PRZEBIEGU ZAJĘĆ 

1. Monitorowanie przebiegu zajęć w ramach projektu będzie prowadzone przez szkolnego 
koordynatora projektu  

2. Monitorowanie obejmować będzie: 

a) dotrzymanie harmonogramu; 
b) weryfikację grupy docelowej; 
c) kontrolę obecności uczniów na zajęciach; 
d) weryfikację realizowanej formy wsparcia; 
e) prowadzenie dokumentacji (dziennik zajęć, listy obecności), 
f) sporządzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych zajęć, 
g) przeprowadzenia testu kompetencji przed realizacją zajęć i po przeprowadzeniu zajęć. 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia 
realizacji projektu. 

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany 
wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków 
umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian 
ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez szkolnego koordynatora 
projektu. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 
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Załącznik nr 1  

Data i godzina przyjęcia formularza: 

 
 
……………………………………………….…………………………… 

( wypełnia osoba przyjmująca formularz / sekretarz szkoły ) 

 

Formularz rekrutacyjny 

 

Proponowane stanowisko w projekcie: nauczyciel …………………………………………………………………………………………………….. 

      (wpisać rodzaj prowadzonych zajęć) 

 

Dotyczy projektu pt. „Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki-interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i 

informatyki” nr RPMA.10.03.01-14-b375/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 (RPO WM2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  

1. Nazwisko: …………………………………………………………………………… 2. Imię/Imiona ……….……………………………….……..…………… 

3. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………..…………………………………….…...………… 

4. Narodowość: …..………………………………… 5. Stopień awansu zawodowego: …………..…………………………..………………………………  

6. Telefon: ……………………………………..……….…….. 7. E-mail:…………………………………………………………………………………… 

8. Posiadane wykształcenie: 

Nazwa uczelni, ośrodka szkoleniowego oraz data ukończenia Uzyskany stopień lub dyplom 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
9. Języki obce: (od 1 do 5, w tym 1 = bardzo dobrze; 5 = słabo) 
 

Język Czytanie Mowa Pismo 

 
 

   

 
 

   

 

10. Członkostwo w organizacjach zawodowych:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
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11. Inne umiejętności (szkolenia, certyfikat): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

  

12. .Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem uczestnictwa w realizacji projektów) : 

Data od – do Miejscowość Firma Stanowisko 

  

 

  

Opis  obowiązków: 

 

 

   

Opis obowiązków: 

 

 

 

   

Opis obowiązków: 

 

 
 

13. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

Data od – do Miejscowość Firma Stanowisko 

  

 

  

Opis  obowiązków: 

 

 

   

Opis obowiązków: 

 

 
Ja, niżej podpisana/y, potwierdzam dane zawarte w moim życiorysie zawodowym   i wyrażam zgodę na uczestnictwo 

rekrutacji do projektu pt.„Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki-interdyscyplinarnie łączącej dokonania 

optyki, elektroniki i informatyki” oraz deklaruję gotowość do pełnienia obowiązków związanych z powierzoną mi funkcją zgodnie z 

zakresem i w czasie przewidzianym w projekcie, tj. od dnia 01.09.2019 do 30.06.2021 r.  

 
…………………………………………….…………………………… 

 ( podpis  ) 
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Załącznik nr 2  

 

 

Warszawa,  dn…………………………………………….…………………………… 

 ( data  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej 

do prowadzenia zajęć w ramach projekt pt.: „Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki-interdyscyplinarnie 
łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki” 

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie składzie: 

1. Przewodniczący: p. Krzysztof Ślusarczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 36 w Warszawie 

2. Członek 1: p. Andrzej Kudelski – Kierownik praktycznej nauki zawodu 

3. Członek 2: p. Marcin Gołębiecki – Szkolny koordynator projektu 

4.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka na posiedzeniu dniu ...................................... r.: 

 

1.Dokonała analizy przedłożonych Formularzy rekrutacyjnych i uszeregowania kandydatów/ nauczycieli według kryterium 
określonego w regulaminie rekrutacji.  

 

2.Zakwalifikowała nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie 

fotoniki-interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki”  według określonych w regulaminie 

rekrutacji kryteriów.  

 

3.Utworzyła listę podstawową i rezerwową (w załączeniu 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna: 

 

1. Przewodniczący: p. Krzysztof Ślusarczyk – ………………………………………… 

2. Członek 1: p. Andrzej Kudelski – …………………………………………………….. 

3. Członek 2: p. Marcin Gołębiecki – ……………………………………………………. 
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Załącznik nr 3  

 

 

Warszawa,  dn…………………………………………….…………………………… 

 ( data  ) 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA NAUCZYCIELI 

 

zakwalifikowanych do realizacji zajęć do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie 
fotoniki-interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki” nr RPMA.10.03.01-14-b375/18 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM2014-2020) współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Lista podstawowa 

Lp. Imię i Nazwisko Rodzaj prowadzonych zajęć Ilość punktów 

1.  laboratorium językowe  

2.  laboratorium językowe  

3.  Matematyka  

4.  Matematyka  

5.  Technologie informacyjno-komunikacyjne  

6.  Technologie informacyjno-komunikacyjne  

7.  Umiejętności uniwersalne  

8.  Umiejętności uniwersalne  

 

 

Lista rezerwowa 

Lp. Imię i Nazwisko Rodzaj prowadzonych zajęć Ilość punktów 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna: 

 

1. Przewodniczący: p. Krzysztof Ślusarczyk – ………………………………………… 

2. Członek 1: p. Andrzej Kudelski – …………………………………………………….. 

3. Członek 2: p. Marcin Gołębiecki – ……………………………………………………. 
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Załącznik nr 4  

 

 

Warszawa,  dn…………………………………………….…………………………… 

 ( data  ) 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

„Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki-interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i 
informatyki” 

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
 
Ja, niżej podpisana/y …………..………………………………………………………………………………………………..…………………………………  

(imię i nazwisko) 

 
zamieszkała/y …………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………..  

(adres zamieszkania) 
 

nr PESEL ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….  
 
przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przez mnie formularzu zgłoszeniowym 
będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 

ze zm.). 
  
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:  
 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka jest: Zespół Szkół nr 36 
im. M. Kasprzaka reprezentowany przez Dyrektora. 
2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu 

Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych w Zespole Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka za pomocą adresu swilk@dbfo-wola.waw.pl 
3.Administrator danych osobowych –Zespół Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka –przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: 
a) obowiązujących przepisów prawa; 

b zawartych umów; 
c) na podstawie udzielonej zgody. 
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w szczególności: w zakresie prawa pracy, 

ubezpieczeń społecznych, BHP, odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz w przypadku pracowników 
do tego zobowiązanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa -oświadczeń o stanie majątkowym, oświadczeń lustracyjnych, 
oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej; 
b) zawarcia i realizacji umowy o pracę z Zespołem Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka; 

c) umożliwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 
d) zapewnienia dostępu do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
e) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody  
w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4,odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Zespół Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka. 
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne 
w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 

 
 
 

…………………………………………….…………………………… 

 ( podpis  ) 
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