Regulamin rekrutacji w ramach projektu pt. „Kariera i Kompetencje zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym
województwa śląskiego”

§1
Definicje
1. Komisja Rekrutacyjna: zespół składający się z Dyrektora danej placówki oświatowej biorącej
udział w Projekcie bądź jego Zastępcy oraz Specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu wsparcia
bezpośredniego realizowanego w szkołach i placówce wykonującego przynależne mu
obowiązki na obszarze wyznaczonym przez Partnera, którego zadaniem jest rekrutacja do
udziału w Projekcie uczniów i nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu
uczęszczających do danej placówki oświatowej lub pracujących w placówce oświatowej nim
objętej.
2. Okres trwania Projektu: od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.08.2019 r.
3. Projekt: projekt pt. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym
województwa śląskiego”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1. Wsparcie
szkolnictwa zawodowego - ZIT, określony we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr
WND-RPSL.11.02.01-24-0446/16, wraz z późniejszymi zmianami.
4. Uczestnik
Projektu:
uczennica/uczeń
oraz
nauczycielka/nauczyciel
bądź
i instruktorka/instruktor praktycznej nauki zawodu uczęszczająca/y do placówki oświatowej lub
pracująca/y w placówce oświatowej objętej Projektem, zakwalifikowana/y do udziału w nim
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i bezpośrednio korzystająca/y
z oferowanego wsparcia.

§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin definiuje proces rekrutacji uczestników do udziału w projekcie pt. „Kariera
i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”, realizowanym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe
uczniów, Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT.
2. Projekt skierowany jest do uczniów klas II-IV techników uczęszczających do poniżej
wymienionych placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe zlokalizowanych
na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Miasta Bytom, Gminy Pawłowice oraz Powiatu
Pszczyńskiego, a także pracujących w nich nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki
zawodu:












Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu,
Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach,
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu,
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu,
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu,
Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu,
Technikum nr 4 w Bytomiu,
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu,
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach,
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie,
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie.

3. Celem głównym Projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego w 11 szkołach
i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
Miasta Bytom, Gminy Pawłowice i Powiatu Pszczyńskiego we współpracy z pracodawcami,
poprzez podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów (456
osób, w tym 108 K i 348 M) prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia,
zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów
praktycznej nauki zawodu (83 osób, w tym 50 K i 33 M) oraz realizację działań w zakresie
stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia

zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy, w okresie od dnia 01.09 2016 r. do dnia
31.08.2019 r.
4. Uczestnictwo w Projekcie uczniów i nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu
ma charakter bezpłatny, a koszty związane z realizacją poszczególnych zaplanowanych w jego
ramach form wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
§3
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie dla uczniów
W ramach Projektu uczniom dedykowane są formy wsparcia takie jak:
 doradztwo edukacyjno-zawodowe:
o badanie predyspozycji zawodowych i potencjału kariery,
o opracowanie Indywidualnych Planów Kariery.
 indywidualne spotkania rozwojowe - coaching kariery,
 Program Talenty:
o zajęcia dla uczniów prowadzone w szkole wyższej,
o mentoring talentów na uczelni wyższej,
o udział uczniów w pracach kół naukowych na uczelni wyższej,
o zajęcia edukacyjne związane z projektowaniem prowadzone w ośrodku designu,
o udział w obozach naukowych lub konferencjach młodszych pracowników naukowych.
 kursy i szkolenia prowadzone w celu zdobywania dodatkowych uprawnień,
 płatne staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia praktycznego zawodowego we
współpracy z pracodawcami,
 grupowe wizyty studyjne u pracodawców.
§4
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie dla nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki
zawodu
Nauczyciele bądź instruktorzy praktycznej nauki zawodu zakwalifikowani do udziału w Projekcie
mogą wziąć udział w następujących formach wsparcia:


kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące.

§5
Procedura rekrutacji uczniów
1. Rekrutacja uczniów do Projektu prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem
zasady równości szans i zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Rekrutacja uczniów do Projektu odbywać się będzie w następujących terminach:



I termin naboru dokumentów rekrutacyjnych wyznaczono w okresie od dnia 10.10.2016 r.
do dnia 21.10.2016 r., z zastrzeżeniem pkt 21 niniejszego paragrafu,
II termin naboru dokumentów rekrutacyjnych wyznaczono w okresie od dnia 08.05.2017 r.
do dnia 19.05.2017 r., z zastrzeżeniem pkt 21 niniejszego paragrafu.

3. Przewidywana do zrekrutowania w poszczególnych naborach liczba uczniów przedstawia się
w sposób następujący:
 I nabór:
o dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego: 60,
o dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta
Bytom: 64,
o dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy
Pawłowice: 42,
o dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu
Pszczyńskiego: 60.


II nabór:
o dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego: 46,
o dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta
Bytom: 96,
o dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy
Pawłowice: 38,
o dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu
Pszczyńskiego: 50.

4. W przypadku dostępności środków finansowych niezbędnych do realizacji przewidzianych
w projekcie form wsparcia dla uczniów przewiduje się możliwość przeprowadzenia naboru
uzupełniającego.

5. Informacje o rekrutacji uczniów do Projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na
stronie internetowej Projektu: www.ksse.com.pl/karieraikompetencje oraz stronach
internetowych placówek oświatowych biorących udział w Projekcie i zlokalizowanych w nich
tablicach ogłoszeń.
Informacje na temat Projektu przekazywane będą również w formie ustnej przez Specjalistę ds.
rekrutacji i monitoringu wsparcia bezpośredniego realizowanego w szkołach i placówce oraz
wychowawców klas. Dostępne będą również pod następującymi numerami telefonów:





(32) 226 91 81 - dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych
Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
(32) 397 65 70 - dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych
Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta Bytom,
(32) 472 21 49 - dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych
Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice,
(32) 449 23 08 - dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych
Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

objętych
objętych
objętych
objętych

6. Rekrutacji uczniów do Projektu towarzyszyć będzie akcja informacyjno-promocyjna
prowadzona w placówkach oświatowych biorących udział w Projekcie polegająca na organizacji
spotkań przez Specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu wsparcia bezpośredniego realizowanego
w szkołach i placówce przy współpracy z wychowawcami podczas zajęć wychowawczych,
w trakcie których potencjalnym uczestnikom przedstawiane będą ogólne założenia Projektu.
Informacje o Projekcie przekazywane będą również rodzicom bądź opiekunom prawnym
uczniów na zebraniach z rodzicami.
W celu zapoznania z założeniami Projektu uczniów oraz ich rodziców bądź opiekunów
prawnych przekazywane im będą również ulotki informacyjne na temat Projektu.
Promocji założeń Projektu posłużą także plakaty umieszczane w placówkach oświatowych
biorących udział w Projekcie.
7. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają Formularz rekrutacyjny (wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz z Ankietą rekrutacyjną ucznia (wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) weryfikującą poziom zainteresowania ucznia
poszczególnymi elementami założonego w Projekcie wsparcia, jak również jego motywacji,
samooceny kompetencji zawodowych i umiejętności planowania kariery zawodowej oraz jego
przyszłe zamierzenia. Ankieta posłuży także zweryfikowaniu stopnia motywacji ucznia
w zakresie uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza miejscem jego zamieszkania.

8. Formularz rekrutacyjny jest uzupełniany i składany w wersji papierowej jako pierwszy, zaś
Ankieta rekrutacyjna ucznia w wersji elektronicznej udostępnionej przez Partnera wiodącego,
po złożeniu pierwszego z dokumentów. W razie braku możliwości jej uzupełnienia i złożenia
w wersji elektronicznej dopuszcza się możliwość jej uzupełnienia i złożenia w wersji
papierowej.
9. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są przez Specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu
wsparcia bezpośredniego realizowanego w szkołach i placówce, w zorganizowanym przez
niego punkcie rekrutacyjnym uruchomionym w danej placówce oświatowej objętej Projektem.
10. Dokumenty rekrutacyjne złożone przez Kandydatki/Kandydatów do udziału w Projekcie
weryfikowane są pod względem formalnym przez Specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu
wsparcia bezpośredniego realizowanego w szkołach i placówce.
11. W przypadku uchybień formalnych w zakresie wymagań dotyczących procedury rekrutacji
zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie Kandydatka/Kandydat do udziału w Projekcie może
zostać wezwana/y bezpośrednio lub drogą e-mailową, telefoniczną bądź pisemnie
do uzupełnienia braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.
12. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą zawierały braki formalne, które nie zostały
uzupełnione w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania wezwania do uzupełnienia nie będą
rozpatrywane.
13. O zakwalifikowaniu Kandydatki/Kandydata do udziału w Projekcie zdecyduje Komisja
Rekrutacyjna działając w oparciu o założenia niniejszego Regulaminu i określone w nim kryteria
naboru, takie jak:



przynależność Kandydatki/Kandydata do grupy docelowej1,
Kandydatka/Kandydat do udziału w Projekcie jest w wysokim stopniu zmotywowana/y do
uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia uczniów przewidzianych w Projekcie:
o jeżeli w wyniku weryfikacji uzupełnionej ankiety rekrutacyjnej łączna ocena stopnia
motywacji ucznia do udziału w przewidzianych w Projekcie poszczególnych formach
wsparcia osiąga co najmniej 80% przyjętej skali punktów - 7 punktów,
o jeżeli w wyniku weryfikacji uzupełnionej ankiety rekrutacyjnej łączna ocena stopnia
motywacji ucznia do udziału w przewidzianych w Projekcie poszczególnych formach
wsparcia osiąga co najmniej 60% przyjętej skali punktów - 4 punkty.

W ramach II naboru dopuszcza się złożenie dokumentów rekrutacyjnych przez Kandydatkę/Kandydata
będącą/będącego uczennicą/uczniem pierwszej klasy placówki oświatowej objętej Projektem, z zastrzeżeniem iż w ww.
przypadku uzyskanie statusu Uczestniczki/Uczestnika Projektu będzie możliwe począwszy od dnia 01.09.2017 roku tj.
dnia rozpoczęcia przez nich nauki w klasie II technikum.
1







Kandydatka/Kandydat do udziału w Projekcie nie potrafi ocenić lub nisko ocenia własne
kompetencje zawodowe i umiejętności planowania kariery zawodowej:
o jeżeli w wyniku weryfikacji uzupełnionej ankiety rekrutacyjnej łączna ocena stopnia
swoich kompetencji zawodowych i umiejętności planowania kariery zawodowej
dokonana przez ucznia jest równa lub niższa niż 40% przyjętej skali punktów - 3
punkty.
Kandydatka/Kandydat do udziału w Projekcie zamierza:
o podejmować zatrudnienie lub podjąć działalność gospodarczą po zakończeniu
edukacji w obecnej szkole lub zamierza łączyć zatrudnienie oraz kontynuowanie
nauki (studia) w trybie niestacjonarnym - 2 punkty,
o łączyć zarobkowe prace dodatkowe, zlecenia w obszarze zainteresowań oraz
kontynuowanie nauki (studia) w trybie stacjonarnym - 1 punkt,
o jeżeli po zakończeniu szkoły zamierza wyłącznie kontynuować naukę w trybie
stacjonarnym - 0 punktów.
Kandydatka/Kandydat do udziału w Projekcie jest w wysokim stopniu zmotywowana/y do
udziału w przewidzianych w Projekcie formach wsparcia, które realizowane będą poza
miejscem jej/jego zamieszkania:
o jeżeli w wyniku weryfikacji uzupełnionej ankiety rekrutacyjnej łączna ocena stopnia
motywacji ucznia do udziału w przewidzianych w Projekcie formach wsparcia, które
realizowane będą poza miejscem jego zamieszkania osiąga co najmniej 80%
przyjętej skali punktów - 2 punkty.

14. O kolejności przyjęcia Kandydatek/Kandydatów do udziału w Projekcie przesądzi liczba
punktów zdobyta w ramach przedstawionych wyżej kryteriów oceny, zaś w przypadku równej
liczby punktów kolejność zgłoszeń, podczas której będzie brana pod uwagę data pierwszego
złożenia dokumentów rekrutacyjnych, przy czym przez złożenie dokumentów rekrutacyjnych
rozumiane jest dostarczenie zarówno Formularza rekrutacyjnego w wersji papierowej, jak
również Ankiety rekrutacyjnej ucznia, w wersji elektronicznej lub papierowej.
15. W przypadku kandydowania do udziału w Projekcie osób niepełnoletnich, wskazany w pkt 6
niniejszego paragrafu Formularz rekrutacyjny podpisywany jest również przez jednego
z rodziców bądź opiekunów prawnych.
16. Kandydatka/Kandydat do udziału w Projekcie, a w przypadku jej/jego niepełnoletności także
rodzic bądź opiekun prawny, który nie podpisze OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU
zawartego w części II Formularza rekrutacyjnego oraz dołączonej do niego Deklaracji
uczestnictwa w Projekcie nie będzie mógł zostać ostatecznie zakwalifikowany do uczestnictwa
w nim.

17. Po zakończeniu weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych przedłożonych przez
Kandydatki/Kandydatów do udziału w Projekcie, Komisja Rekrutacyjna ustali listy uczniów
zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy osób rezerwowych, na podstawie których
Koordynator wsparcia lokalnego sporządzi analogiczne listy zbiorcze.
18. Komisja Rekrutacyjna, za pośrednictwem Specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu wsparcia
bezpośredniego realizowanego w szkołach i placówce powiadomi uczniów o zakwalifikowaniu
do udziału w Projekcie.
19. Uczeń zakwalifikowany do udziału w Projekcie może zostać skreślony z listy uczestników:




na wniosek osoby sprawującej nad nim nadzór podczas korzystania z danej formy wsparcia
uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach,
w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć przewidzianych
w ramach danej formy wsparcia, z której korzysta,
w przypadku skreślenia go z listy uczniów danej szkoły.

20. Skreślenia ucznia z listy uczestników Projektu w przypadkach, o których mowa w pkt 19
dokonywał będzie Koordynator wsparcia lokalnego w porozumieniu ze Specjalistą ds. rekrutacji
i monitoringu wsparcia bezpośredniego realizowanego w szkołach i placówce, wpisując
równocześnie na listę uczestników Projektu osobę z listy rezerwowej utworzonej w placówce
oświatowej, której uczniem jest lub była osoba skreślona z listy uczestników Projektu.
21. W przypadku wyczerpania osób ze zbiorczej listy rezerwowej przewiduje się przeprowadzenie
naboru uzupełniającego, z uwzględnieniem ww. zasad rekrutacji.
22. Udział uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie mogą regulować odrębne
umowy zawierane z nimi przez przed rozpoczęciem korzystania z danej formy wsparcia.
§6
Procedura rekrutacji nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu
1. Rekrutacja nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu do Projektu prowadzona
jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości szans i zasad określonych
w niniejszym Regulaminie.
2. Termin naboru dokumentów rekrutacyjnych nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki
zawodu wyznaczono w okresie od dnia 14.11.2016 r. do dnia 30.11.2016 r., z zastrzeżeniem
pkt 20 niniejszego paragrafu.

3. Przewidywana do zrekrutowania liczba nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki
zawodu przedstawia się w sposób następujący:
o dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego: 9,
o dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta
Bytom: 33,
o dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy
Pawłowice: 6,
o dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu
Pszczyńskiego: 35.
4. W przypadku dostępności środków finansowych niezbędnych do realizacji przewidzianych
w projekcie form wsparcia dla nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu
przewiduje się możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego.
5. Informacje o rekrutacji nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu do Projektu
oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Projektu:
www.ksse.com.pl/karieraikompetencje oraz stronach internetowych placówek oświatowych
biorących udział w Projekcie i zlokalizowanych w nich tablicach ogłoszeń.
Informacje na temat Projektu przekazywane będą również w formie ustnej przez Specjalistę ds.
rekrutacji i monitoringu wsparcia bezpośredniego realizowanego w szkołach i placówce oraz
wychowawców klas. Dostępne będą również pod następującymi numerami telefonów:
• (32) 226 91 81 - dla nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu
pracujących w placówkach oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na
terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
• (32) 397 65 70 - dla nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu
pracujących w placówkach oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na
terenie Miasta Bytom,
• (32) 472 21 49 - dla nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu
pracujących w placówkach oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na
terenie Gminy Pawłowice,
• (32) 449 23 08 - dla nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu
pracujących w placówkach oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na
terenie Powiatu Pszczyńskiego.
6. Rekrutacji nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu do Projektu towarzyszyć
będzie akcja informacyjno-promocyjna prowadzona w placówkach oświatowych biorących
udział w Projekcie polegająca na organizacji spotkań przez Specjalistę ds. rekrutacji

i monitoringu wsparcia bezpośredniego realizowanego w szkołach i placówce przy współpracy
z Dyrekcją poszczególnych placówek oświatowych objętych Projektem, w trakcie których
potencjalnym uczestnikom przedstawiane będą ogólne założenia Projektu.
W celu zapoznania z założeniami Projektu nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki
zawodu przekazywane im będą również ulotki informacyjne na temat Projektu.
Promocji założeń Projektu posłużą także plakaty umieszczane w placówkach oświatowych
biorących udział w Projekcie.
7. Nauczyciele bądź instruktorzy praktycznej nauki zawodu ubiegający się o uczestnictwo
w Projekcie składają Formularz rekrutacyjny (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu) wraz z Ankietą rekrutacyjną nauczyciela bądź instruktora praktycznej nauki
zawodu (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) weryfikującą stopień ich
gotowości do uczestnictwa w przewidzianych w Projekcie dla nauczycieli bądź instruktorów
praktycznej nauki zawodu formach wsparcia organizowanych poza miejscem ich zamieszkania.
Jeżeli w wyniku weryfikacji uzupełnionej ankiety rekrutacyjnej łączna ocena stopnia motywacji
nauczyciela bądź instruktora praktycznej nauki zawodu do udziału w przewidzianych
w Projekcie formach wsparcia, które realizowane będą poza miejscem jego zamieszkania
osiągnie co najmniej 80% przyjętej skali punktów otrzyma on 2 punkty.
8. Formularz rekrutacyjny jest uzupełniany i składany w wersji papierowej jako pierwszy, zaś
Ankieta rekrutacyjna nauczyciela bądź instruktora praktycznej nauki zawodu w wersji
elektronicznej udostępnionej przez Partnera wiodącego, po złożeniu pierwszego
z dokumentów. W razie braku możliwości jej uzupełnienia i złożenia w wersji elektronicznej
dopuszcza się możliwość jej uzupełnienia i złożenia w wersji papierowej.
9. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są przez Specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu
wsparcia bezpośredniego realizowanego w szkołach i placówce, w zorganizowanym przez
niego punkcie rekrutacyjnym uruchomionym w danej placówce oświatowej objętej Projektem.
10. Dokumenty rekrutacyjne złożone przez Kandydatki/Kandydatów do udziału w Projekcie
weryfikowane są pod względem formalnym przez Specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu
wsparcia bezpośredniego realizowanego w szkołach i placówce.
11. W przypadku uchybień formalnych w zakresie wymagań dotyczących procedury rekrutacji
zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie Kandydatka/Kandydat do udziału w Projekcie może
zostać wezwany bezpośrednio lub drogą e-mailową, telefoniczną bądź pisemnie
do uzupełnienia braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.

12. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą zawierały braki formalne, które nie zostały
uzupełnione w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania wezwania do uzupełnienia nie będą
rozpatrywane.
13. O zakwalifikowaniu Kandydatki/Kandydata do udziału w Projekcie zdecyduje Komisja
Rekrutacyjna działając w oparciu o założenia niniejszego Regulaminu i określone w nim kryteria
naboru, takie jak: zgodność kierunków kształcenia z zawodami nowo wprowadzonymi do
klasyfikacji zawodów lub zawodami wprowadzonymi w efekcie modernizacji oferty kształcenia
lub pozwalającymi na tworzenie nowych kierunków wynikających z zapotrzebowania
regionalnego/lokalnego rynku pracy oraz wspomniany w pkt 6 niniejszego paragrafu stopień
gotowości nauczyciela bądź instruktora praktycznej nauki zawodu do uczestnictwa
w przewidzianych w Projekcie dla nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu
formach wsparcia organizowanych poza miejscem ich zamieszkania.
14. O kolejności przyjęcia Kandydatek/Kandydatów do udziału w Projekcie przesądzi liczba
punktów zdobyta w ramach przedstawionych wyżej kryteriów oceny, zaś w przypadku równej
liczby punktów kolejność zgłoszeń, podczas której będzie brana pod uwagę data pierwszego
złożenia dokumentów rekrutacyjnych, przy czym przez złożenie dokumentów rekrutacyjnych
rozumiane jest dostarczenie zarówno Formularza rekrutacyjnego w wersji papierowej, jak
również Ankiety rekrutacyjnej nauczyciela bądź instruktora praktycznej nauki zawodu,
w wersji elektronicznej lub papierowej.
15. Kandydatka/Kandydat do udziału w Projekcie, który nie podpisze OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
PROJEKTU zawartego w części II Formularza rekrutacyjnego oraz dołączonej do niego
Deklaracji uczestnictwa w Projekcie nie będzie mógł zostać ostatecznie zakwalifikowany do
uczestnictwa w nim.
16. Po zakończeniu weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych przedłożonych przez
Kandydatki/Kandydatów do udziału w Projekcie, Komisja Rekrutacyjna ustali listy nauczycieli
bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz
listy osób rezerwowych, na podstawie których Koordynator wsparcia lokalnego sporządzi
analogiczne listy zbiorcze.
17. Komisja Rekrutacyjna, za pośrednictwem Specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu wsparcia
bezpośredniego realizowanego w szkołach i placówce powiadomi nauczycieli
bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie.
18. Nauczyciel bądź instruktor praktycznej nauki zawodu zakwalifikowany do uczestnictwa
w Projekcie może zostać skreślony z listy uczestników:




w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć przewidzianych
w ramach danej formy wsparcia, z której korzysta,
w przypadku ustania jego stosunku pracy z placówką oświatową uczestniczącą w Projekcie.

19. Skreślenia nauczyciela bądź instruktora praktycznej nauki zawodu z listy uczestników Projektu
w przypadkach, o których mowa w pkt 18 dokonywał będzie Koordynator wsparcia lokalnego
w porozumieniu ze Specjalistą ds. rekrutacji i monitoringu wsparcia bezpośredniego
realizowanego w szkołach i placówce, wpisując równocześnie na listę uczestników Projektu
osobę z listy rezerwowej utworzonej w placówce oświatowej, w której pracuje lub pracował
nauczyciel bądź instruktor praktycznej nauki zawodu skreślony z listy uczestników Projektu.
20. W przypadku wyczerpania osób ze zbiorczej listy rezerwowej przewiduje się przeprowadzenie
naboru uzupełniającego, z uwzględnieniem ww. zasad rekrutacji.
21. Udział nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu zakwalifikowanych do
uczestnictwa w Projekcie mogą regulować odrębne umowy zawierane z nimi przez przed
rozpoczęciem korzystania z danej formy wsparcia.
§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2019 r.
2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez
Koordynatora Projektu i Zastępcę Koordynatora Projektu.
3. Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom, które komunikowane będą w sposób bieżący za
pośrednictwem strony internetowej Projektu.

Koordynator Projektu

Paweł Repeta

Załączniki:
1. Formularz rekrutacyjny,
2. Ankieta rekrutacyjna ucznia,
3. Ankieta rekrutacyjna nauczyciela bądź instruktora praktycznej nauki zawodu.

