
                   REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

                                                   „Atrakcyjni na rynku pracy” 

§ 1. 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt. 

„Atrakcyjni na rynku pracy” 

§ 2. 

Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest w  Zespole Szkól im. Władysława Stanisława Reymonta  

w Konstancinie Jeziornie  od 2018-01-01 do 2020-08-30 

2. Projekt jest współfinansowany i realizowany w ramach RPO Województwa 

Mazowieckiego, działanie 10.3, poddziałanie 10.3.1, doskonalenie zawodowe. 

3. Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w Technikum Nr 1 w zawodach 

technik logistyk i technik spedytor . W projekcie może wziąć udział 64 uczniów. 

§ 3. 

Zasady rekrutacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie ogłoszonym przez Zespół Rekrutacyjny 

powołany przez Dyrektora szkoły. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą: 

• Dyrektor szkoły,  

• Szkolny koordynator projektu,   

• wychowawcy klas kandydatów na uczestników, 

• opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie 

internetowej szkoły.  



2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć 

uczestnictwa w projekcie,  jest  uczniem w zawodzie: technik logistyk, technik 

spedytor. Proces rekrutacji obejmuje: 

• złożenie formularza zgłoszeniowego  

• analizę i akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny  

• sporządzenie listy rankingowej 

3. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie  powinien złożyć formularz zgłoszeniowy, 

w którym deklaruje uczestnictwo w wybranych formach wsparcia, do sekretariatu 

szkoły w terminie wyznaczonym przez Zespół Rekrutacyjny. 

4. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy 

głównej i rezerwowej dla uczniów. Listy zakwalifikowanych będą dostępne  

u koordynatora projektu.  

5. Gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody 

na przetwarzanie danych osobowych wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności 

osoba z listy rezerwowej. 

6. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pisemnie potwierdza 

zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie.  

7.  Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być 

uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu. 

8.  Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

9.  W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona   

 w dowolnym momencie trwania projektu. 

10. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na 

listach decyduje średnia ocen klasyfikacji śródrocznej/rocznej w bieżącym roku 

szkolnym. 

11. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie w pierwszej 

turze rekrutacji mogą ponownie wziąć udział  w kolejnych rekrutacjach. 

12. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie są zobowiązani do 

udziału w spotkaniach informacyjnych z zespołem koordynującym  

13. Kryteria rekrutacji:  

      Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 20  punktów, na które składa się: 



• średnia ocen z przedmiotów zawodowych, która oznacza również ilość punktów: 

2-6 pkt 

• dyscyplina wewnętrzna wyrażona frekwencją na zajęciach szkolnych: 0 – 4 pkt 

 0% – 6% nieobecności -4 pkt 

 7% – 10% nb – 3 pkt 

 11 – 20% nb – 2 pkt 

 21% nb i więcej – 1 pkt 

• postawa zawodowa, komunikatywność i otwartość, aktywne uczestnictwo  

w lekcjach na przedmiotach zawodowych : 0 – 3 pkt 

• aktywność ucznia w życiu szkoły: 0 – 2pkt 

• zachowanie 0 – 5 pkt  

 wzorowe              5 pkt  

 bardzo dobre        4 pkt  

 dobre                    3 pkt  

 poprawne             2 pkt  

 nieodpowiednie   1 pkt 

 naganne               0 pkt  

 

§ 4. 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:  

• nieodpłatnego udziału w formach wsparcia doskonalenia zawodowego,   

zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 

• otrzymania materiałów promocyjnych lub pakietu dla Uczestnika.  

 

2. Uczestnik zobowiązuje się do:  

• uczestnictwa w wybranych formach wsparcia doskonalenia zawodowego (podpis na 

liście obecności – uczestnik zobowiązany jest do 90% obecności na zajęciach ), 



• wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych 

na  potrzeby realizacji projektu. 

 

§5 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności 

finansowej w przypadku gdy:  

• Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora w terminie do 7 dni po 

zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny, 

• Rezygnacja w trakcie trwania zadań projektowych może skutkować poniesieniem 

dodatkowych kosztów (odrębne przepisy ).  

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie w każdym czasie. 

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 

 

Konstancin Jeziorna, 29.01.2018  


