
  
 

Rekrutacja uczestników mobilności edukacyjnej – edycja 2021/22 
 

W dniu 24.01.2022 r. rozpoczyna się w naszej szkole proces rekrutacji uczestników projektu 
2021-1-PL01-KA121-VET-000012666 w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską 
programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, sektor Kształcenie i szkolenia 
zawodowe dla uczniów i kadry. Partnerem zagranicznym jest Golden Sun Mobility Center 
MONOPOZOF I.K.E., Egnantia 63, 600 65 Platamonas Pierias, Greece. Projekt skierowany jest dla 
uczniów klas: 3ig – technik informatyk, 3Mg – technik mechatronik oraz 3Pg – technik logistyk. 
W  ramach projektu 30 uczniów w/w specjalności wyjedzie na praktykę zawodową do Grecji. 
Ponadto troje nauczycieli skorzysta ze specjalistycznego szkolenia branżowego. 
Do dnia 20.02.2022 r. u koordynatora projektu – pokój 207, bądź wychowawców poszczególnych 
klas, należy złożyć dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy).    

Do 20.02.2021 r. zostaną przeprowadzone rozmowy rekrutacyjne kandydatów z członkami 
Komisji rekrutacyjnej (w szkole lub online). Rekrutacja do projektu przebiegać będzie zgodnie  
z założeniami ujętymi w projekcie i „Regulaminie", z uwzględnieniem zasady równych szans,  
w tym zasady równości płci.  

 

Kryteria kwalifikacyjne 
 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

a) wypełnienie w podanym terminie dokumentów rekrutacyjnych do projektu m.in. formularza 
zgłoszeniowego oraz przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej z członkiem Komisji Rekrutacyjnej,  

b) zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (dostępny w sekretariacie 
szkoły, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły), 

c) przystąpienie do niezbędnych wymogów rekrutacyjnych i uzyskanie pozytywnej kwalifikacji 
Komisji Rekrutacyjnej, 

d) udział w zajęciach przygotowawczych językowo - kulturowo – pedagogicznych, 

e) podpisanie przed wyjazdem na mobilność umowy o staż wraz z wymaganymi załącznikami. 
 
 Zasady kwalifikacji wraz z punktacją określa regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
 

W dniu 22.02.2022 r. zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji (do wglądu w sekretariacie szkoły,  
u koordynatora projektu, bądź wychowawców klas, a w okresie 22.02.2021 – 28.02.2022 r.,  będzie 
trwać ewentualna procedura odwoławcza.  
 

Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w „Regulaminie” należy do 
kompetencji koordynatora projektu, który ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację projektu. 
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