Nadleśnictwo Maskulińskie

Ruciane-Nida, 20 lipca 2015 r.
znak spr. NN.082.1.2015

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ERASMUS+ W RAMACH
PROJEKTU LAS ERASMUSA WE WSPÓŁPRACY Z CENTRUM KSZTAŁCENIA
LEŚNEGO W DOLNEJ SAKSONII

1) Zasady pracy komisji rekrutacyjnej.
a) Komisja pracuje w składzie 3. osobowym za wyjątkiem, o którym mowa w
pkt.1) f).
b) Komisja ocenia wnioski przyznając punkty za każde kryterium.
c) Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych.
d) W przypadku wątpliwości komisja ma prawo żądać uzupełnienia zgłoszenia o
niezbędne dokumenty lub przeprowadzić dodatkową rozmowę kwalifikacyjną
we wskazanym terminie pod rygorem nie uznania punktacji w danym kryterium
lub odrzucenia zgłoszenia.
e) Osoby wchodzące w skład komisji mogą zgłaszać swoje kandydatury na wyjazd
szkoleniowy.
f) Osoby wchodzące w skład komisji nie biorą udziału w ocenie swojego
zgłoszenia.
2) Komisja sporządza ogłoszenie o naborze zgłoszeń.
a) Ogłoszenie zawiera: miejsce/ adres składania zgłoszeń, terminy wpływania
zgłoszeń i ich rozpatrzenia oraz informację nt. wymagań kwalifikacyjnych i
procedurze odwoławczej.
b) Komisja ustala miejsce pobrania lub otrzymania druku zgłoszenia.
c) Komisja wywiesza ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz przekazuje ogłoszenie
do upublicznienia na stronie internetowej Nadleśnictwa Maskulińskie wraz z
drukiem zgłoszenia.
3) Rozpatrywanie zgłoszeń.
a) Zgłoszenia składane są na przygotowanych drukach.
b) Zgłoszenia mogą być składane w wersji papierowej do sekretariatu lub
elektronicznej na adres e-mail Nadleśnictwa Maskulińskie.
c) Bezpośrednio po upływie terminu podanego w ogłoszeniu komisja
przeprowadza ocenę merytoryczną i punktową zgłoszeń.
d) Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu podanych w zgłoszeniu informacji
z ewentualnym wykorzystaniem procedur wg pkt. 1) d). Ocena merytoryczna
kwalifikuje zgłoszenie do oceny punktowej.
e) Ocena punktowa polega na sumowaniu wartości cząstkowych z każdego
kryterium.
f) Suma zdobytych punktów stanowi ocenę końcową danego zgłoszenia.
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g) Na listę podstawową uczestników kwalifikowane będzie 8 zgłoszeń z największą
ilością punktów. Pozostałe zgłoszenia, które pozytywnie przeszły ocenę
merytoryczną zostaną wpisane na listę rezerwową w kolejności zgodnej z
ilością uzyskanych punktów.
h) W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kandydatów komisja na
podstawie ponownego rozpatrzenia tych zgłoszeń ustala kolejność kandydatów
na liście podstawowej i rezerwowej uwzględniając przy tym również inne
okoliczności mające wpływ na praktyczną naukę zawodu w nadleśnictwie.
i) O wynikach oceny zgłoszenia każdy uczestnik dowiaduje się osobiście u osoby
prowadzącej sprawy pracownicze w Nadleśnictwie Maskulińskie lub u
koordynatora projektu w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.
Kryteria oceny i ich punktację zawiera zał. nr 1.
Procedura odwoławcza.
a) Każdemu pracownikowi Nadleśnictwa Maskulińskie, który w terminie
przewidzianym w ogłoszeniu złożył zgłoszenie przysługuje prawo jednego
odwołania od postanowień komisji.
b) Odwołanie musi być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej na adres
Nadleśnictwa Maskulińskie w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.
c) Odwołania są rozpatrywane przez komisję niezwłocznie po upływie terminu ich
składania.
d) W procedurze odwoławczej zapisy pkt. 1) d) mogą być zastosowane
odpowiednio.
Po upływie terminu procedury odwoławczej lub po rozpatrzeniu odwołań komisja
sporządza protokół z wyboru uczestników wyjazdu szkoleniowego do Dolnej
Saksonii.
a) Protokół przedstawiany jest do akceptacji Nadleśniczego.
Zakwalifikowani uczestnicy wyjazdu szkoleniowego z listy podstawowej oraz
rezerwowej zobowiązani są do udziału w spotkaniach przygotowawczych.
a) Ewentualne koszty dojazdu na spotkania przygotowawcze oraz koszty zakupu
niezbędnych materiałów dydaktycznych spoczywają na uczestnikach projektu.
b) Nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniu przygotowawczym może
skutkować wykreśleniem danego uczestnika z udziału w projekcie.
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