
 
 
 
 

 

 

 
 

Projekt „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych” 
realizowany jest przez Powiat Niżański  

  

Nisko, dn. 18.11.2022 r. 
 

Regulamin rekrutacji kadry pedagogicznej w ramach projektu 
„Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych” 

na rok szkolny 2022/2023  
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 

 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

W okresie od 01.08.2021 r. do 30.09.2023 r. Powiat Niżański realizuje projekt pod nazwą 
„Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji  
w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.  

Projekt skierowany jest m.in. do kadry pedagogicznej nauczającej przedmiotów zawodowych  
w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.  

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Niżańskim, 
dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół poprzez realizację 
projektu obejmującego zakup wyposażenia, doradztwo, kursy, zajęcia, wyjazdy i staże dla 300 uczniów 
(60 kobiet, 240 mężczyzn) i szkolenia dla 73 nauczycieli (37 kobiet, 36 mężczyzn) do końca września 
2023 r. 

W stosunku do kadry pedagogicznej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 
przeprowadzone zostaną następujące działania:  
 
     KURS NAUCZANIA ZDALNEGO Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY TEAMS   

 

L.p. Nazwa kursu 

Liczba miejsc w 

roku szkolnym 

2022/23 

Opis 

1 

Kurs nauczania zdalnego  

z wykorzystaniem 

platformy Teams 

25 osób 

Łącznie 25 godzin. 

Kurs skierowany do wszystkich nauczycieli kształcących  

w technikum 

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. Wszelkie wydatki związane z udziałem  
w projekcie ponoszone są ze środków projektu. 
 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE 
Zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego oraz wnioskiem o dofinansowanie uczestnikami/uczestniczkami projektu 
mogą być nauczyciele i nauczycielki uczący w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej  
w Nisku, w szczególności nauczyciele przedmiotów zawodowych na kierunkach technik elektryk, 
elektronik, mechatronik, informatyk, programista, organizacji turystyki, obsługi turystycznej, 
grafiki cyfr i poligrafii, reklamy, ekonomista). 
 
TERMIN PROWADZENIA NABORU I REKRUTACJI 
 

Nabór kadry pedagogicznej do projektu w roku szkolnym 2022/2023 będzie prowadzony w okresie 
od 22.11.2022 r. do 29.11.2022 r. 



 
 
 
 

 

 

 
 

Projekt „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych” 
realizowany jest przez Powiat Niżański  

  

WARUNKI KWALIFIKACJI 
 

Wstępnym warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie jest wypełnienie 
kompletnego formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do sekretariatu Regionalnego Centrum 
Edukacji Zawodowej w Nisku.  
 
W celu przeprowadzenia rekrutacji powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdą:  
Koordynator projektu,  
Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.  
W pierwszej kolejności komisja dokona weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia wymogów 
formalnych. Następnie dokonany zostanie wybór nauczycieli i nauczycielek zgłoszonych do uczestnictwa 
w projekcie, według następujących kryteriów:  
a) Komplementarność wsparcia z kierunkiem nauczania (w opisie poszczególnych działań w ramach 

projektu wymieniono kierunki kształcenia, które mogą brać udział w poszczególnych formach 
wsparcia).  

b) Uzasadnienie nauczyciela/nauczycielki dotyczące potrzeby uczestnictwa w wybranych formach 
wsparcia - 1-10 punktów.  

c) Staż pracy jako nauczyciel przedmiotów zawodowych: do 
2 lat – 1 pkt.  
2 – 5 lat – 2 pkt. 
6 – 10 lat – 3 pkt.  
11–15 lat – 4 pkt.  
powyżej 15 lat – 5 pkt. 

 
Następnie sporządzone zostaną listy zakwalifikowanych uczestników projektu wraz z listą rezerwową  
w przypadku przekroczenia liczby dostępnych miejsc. W pierwszej kolejności w danej formie wsparcia 
wezmą udział nauczyciele/nauczycielki, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku 
większej liczby nauczycieli/nauczycielek chcących uczestniczyć w danej formie wsparcia oraz 
identycznej ilości punktów o zakwalifikowaniu się do udziału w danej formie wsparcia będzie decydować 
kolejność zgłoszeń.   

O wynikach rekrutacji nauczyciele zostaną powiadomieni przez Dyrektora szkoły lub Koordynatora 
szkolnego oraz poprzez umieszczenie list osób zakwalifikowanych i list rezerwowych do projektu na 
tablicy ogłoszeń w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.  

W sytuacji małej liczby chętnych przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór.  
Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym 

nauczycielom i nauczycielkom równe szanse dostępu.  
Aby zapewnić jednakowy dostęp wszystkim potencjalnym uczestnikom i uczestniczkom projektu, 

nauczyciele i nauczycielki zostaną poinformowani o dniach rekrutacji poprzez plakaty dostępne w szkole, 
informacje na stronie internetowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 
www.rceznisko.eu oraz Powiatu Niżańskiego www.powiatnizanski.pl.  

Powyższe zasady zostały sformułowane na podstawie wytycznych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i wniosku o dofinansowanie.  

Regulacje zawarte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego są 
nadrzędne w stosunku do niniejszych zasad opracowanych przez Powiat Niżański w ramach powyższego 
regulaminu. 

 
Zatwierdził 

              
        Robert Bednarz 

Starosta Niżański 
 


