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Regulamin  rekrutacji  do udziału w projekcie 

,,Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS” 

realizowanym w ramach poddziałania 11.2.3 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego" 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  

 

 

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady i kryteria rekrutacji uczniów i uczennic do udziału  

w projekcie „Dobre wykształcenie – lepsza praca BIS”  

 

I. ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU. 

 

1. Rekrutacja będzie się odbywała według następujących kryteriów: 

 
a. Uczęszczanie do  Technikum w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach.  

b. Złożenie w wyznaczonym czasie kompletu dokumentów rekrutacyjnych 

 Deklaracja udziału w projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 

udziału w projekcie ,,Dobre wyksztalcenie - lepsza praca BIS” realizowanym w 

ramach Poddziałania 11.2.3 'Wsparcie szkolnictwa zawodowego" Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 

 Oświadczenie uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu udziału w projekcie ,,Dobre wyksztalcenie - lepsza praca BIS” 

realizowanym w ramach Poddziałania 11.2.3 'Wsparcie szkolnictwa zawodowego" 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 

 Dane uczestnika projektu, których wzór stanowi załącznik nr 3A do Regulaminu 

udziału w projekcie ,,Dobre wyksztalcenie - lepsza praca BIS” realizowanym w 

ramach Poddziałania 11.2.3 'Wsparcie szkolnictwa zawodowego" Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 

c. Wypełnienie przez ucznia danych zawartych w części 1 załącznika A do niniejszego 

Regulaminy w zakresie wyboru form wsparcia. 

d. W przypadku większej liczby uczniów niż założono we wniosku o dofinasowanie 

pierwszeństwo będą mieli uczniowie niepełnosprawni , w dalszej kolejność uczniowie 

z najwyższą frekwencją (badanie nastąpi na podstawie części 2 załącznika A do 

niemniejszego Regulaminu)  

e. W przypadku zajęć dydaktyczno – wyrównawczych pierwszeństwo będą mieć osoby 

najbardziej wymagające pomocy i wsparcia dydaktycznego (badanie nastąpi na 

podstawie części 2 załącznika A do niemniejszego Regulaminu). 

f.  W przypadku zajęć rozwijających pierwszeństwo będą mieć osoby charakteryzujące 

się dużym potencjałem w danej dziedzinie. (badanie nastąpi na podstawie części 2 

załącznika A do niemniejszego Regulaminu)  

g. W przypadku zajęć dydaktycznych dodatkowych w zakresie kształcenia zawodowego 

pierwszeństwo będą mieć osoby, u których zaobserwowano potrzebę uzupełnienia 

umiejętności (badanie nastąpi na podstawie części 2 załącznika A do niemniejszego 

Regulaminu). 

h. W sytuacji większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie zostanie utworzona lista 

rezerwowa.  
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2. Harmonogram rekrutacji 

Rekrutacja będzie prowadzona w 2 turach: 

I tura: 

 Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: 7 września 2020 - 21 września 2020 

 Ogłoszenie listy podstawowej i rezerwowej do projektu: do 23 września 2020 

 Nabór uzupełniający: 23 września 2020 – 25 września 2020 (tylko w przypadku 

nieskompletowania pełnej liczby uczestników); 

 Ogłoszenie zaktualizowanej listy podstawowej i rezerwowej do projektu: 28 września 2020 

II tura: 

 Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: 1 września 2021 - 13 września 2021 

 Ogłoszenie listy podstawowej i rezerwowej do projektu: do 15 września 2021 

 Nabór uzupełniający: 15 września 2021 - 17 września 2021 (tylko w przypadku 

nieskompletowania pełnej liczby uczestników) 

 Ogłoszenie zaktualizowanej listy podstawowej i rezerwowej do projektu: do 21 września 2021. 

3. Schemat rekrutacyjny 

a. uczeń/uczennica składa w sekretariacie ZSMK w Pyskowicach wypełnione i podpisane 

dokumenty: 

 Deklaracja udziału w projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 

udziału w projekcie ,,Dobre wyksztalcenie - lepsza praca BIS” realizowanym w 

ramach Poddziałania 11.2.3 'Wsparcie szkolnictwa zawodowego" Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 

 Oświadczenie uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu udziału w projekcie ,,Dobre wyksztalcenie - lepsza praca BIS” 

realizowanym w ramach Poddziałania 11.2.3 'Wsparcie szkolnictwa zawodowego" 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 

 Dane uczestnika projektu, których wzór stanowi załącznik nr 3A do Regulaminu 

udziału w projekcie ,,Dobre wyksztalcenie - lepsza praca BIS” realizowanym w 

ramach Poddziałania 11.2.3 'Wsparcie szkolnictwa zawodowego" Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 

 Wypełniony załącznik A do niniejszego Regulaminy – w części 1 

 

b. na podstawie wpływających formularzy Komisja Rekrutacyjna zbiera dane zawarte w 

części 2 załącznika A 

c. na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. a i b Komisja Rekrutacyjna tworzy listę 

uczestników i uczestniczek w podziale na poszczególne typy form wsparcia. 

a. Obowiązki ucznia/uczennicy będących uczestnikami projektu: 

a. systematyczne uczestnictwo w zajęciach, 

b. usprawiedliwianie nieobecności, które będą uwzględniane jedynie w sytuacji choroby 

lub zdarzeń losowych.  

 

 

 

Pyskowice 04.09.2020 r.                                 Zatwierdzam do realizacji: …………………………… 

 

 

 

 

 


