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Regulamin Dodatkowej Rekrutacji i Udziału w Projekcie 
„Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” 

 
§1 

 
Informacje ogólne 

 
1. Niniejszy dokument określa zasady dodatkowej rekrutacji i udziału w projekcie „Profesjonalne 

kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” realizowanym w okresie od 01.01.2018r.  

do 31.07.2020r.  

2. Projekt „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” dofinansowany jest przez Unię 

Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe 

młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe 

młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

3. Wnioskodawcą projektu jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery; Oddział regionalny – Podlaskie 

Forum Doradztwa Kariery ul. Elektryczna 1/3 lok. 210/3, 15 – 080 Białystok; tel./fax: 85-651-02-50; 

www.nfdk.pl  

4. Dodatkową rekrutacją objęci są uczniowie i uczennice technikum  Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku 

Podlaskim (ZS1) 

5. Celem dodatkowej rekrutacji jest zakwalifikowanie uczniów i uczennic ZS1 do udziału  

w następujących kursach zawodowych: 

5.1 Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 24 osoby; 

5.2 Obsługa suwnic w kat. IIs – 10 osób; 

5.3 Kurs SEP z uprawnieniami do obsługi urządzeń elektrycznych do 1 kV – 10 osób. 

6. Dodatkowa rekrutacja będzie prowadzona w terminie: 11.05.2020r.  – 22.05.2020r. 

§2 
 

Procedura dodatkowej rekrutacji 
 

1. Informacja o dodatkowej rekrutacji dostępna będzie na stronie szkoły – www.zs1bielsk.ehost.pl  

2. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie formularza rekrutacyjnego 

(załącznik nr 1), 

3. Kompletnie wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny (scan) należy przesłać drogą on-line  

na adres: podlaskie.nfdk@gmail.com  

4. Komisję Rekrutacyjną powołuje Kierownik Projektu i wyznacza termin posiedzenia. 

5. O wynikach rekrutacji uczniowie/uczennice zostaną powiadomieni e-mailem. 

http://www.nfdk.pl/
http://www.nfdk.pl/
http://www.zs1bielsk.ehost.pl/
mailto:podlaskie.nfdk@gmail.com
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§3 
Zasady rekrutacji  

1. Do projektu zostaną zakwalifikowani przede wszystkim uczniowie i uczennice, którzy spełniają 

kryteria formalne oraz uzyskają najwyższą ilość punktów w kryteriach jakościowych i premiujących: 

a. Formalne (ocena spełnia / nie spełnia):  

▪ miejsce zamieszkania – na terenie woj. podlaskiego 

▪ status ucznia ZS nr 1 w Bielsku Podlaskim  

▪ ukończone 18 lat 

▪ terminowe złożenie kompletu dokumentów 

b. Jakościowe wynikające ze zdiagnozowanych barier (wagi punktowe):  

▪ miejsce zamieszkania – wieś – na podstawie oświadczenia w Formularzu rekrutacyjnym – 1 pkt.,  

▪ trudna sytuacja materialna – na podstawie oświadczenia w Formularzu rekrutacyjnym – 1 pkt.,  

▪ dysfunkcja w rodzinie – na podstawie oświadczenia w Formularzu rekrutacyjnym i opinii 

pedagoga szkolnego – 1 pkt.,  

c. Premiujące:  

▪ płeć – Kobiety – 2 pkt.  

▪ uczniowie z niepełnosprawnością - na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej – 2 pkt.,  

▪ wysokie wyniki z przedmiotów zawodowych – powyżej 4,5 – 3 pkt.; 3,6 – 4,5 – 2 pkt; 3,00 - 3,5 – 

1 pkt.  

2. W przypadku osób spełniających w równym stopniu kryteria rekrutacji, będzie brana pod uwagę 

kolejność zgłoszeń.  

3. Po ocenie formularzy na podstawie łącznej liczby punktów zostaną stworzone listy uczniów  

i uczennic zakwalifikowanych do udziału w kursach zawodowych. Po wyczerpaniu limitu miejsc 

pozostali uczniowie będą wpisani na listy rezerwowe.  

 
§4 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.  

2. Uczestnik jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w kursie, na który zostanie zakwalifikowany.  

4. Uczestnik zobowiązany jest do informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić bądź 

uniemożliwić dalszy udział w kursie. 

http://www.nfdk.pl/
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5. Uczestnik zobowiązany jest do wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających i ankiet 

monitorujących oraz ewaluacyjnych. 

6. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem, uczestnik zobowiązany jest  

do poinformowania Wnioskodawcę projektu  za pośrednictwem poczty elektronicznej  

w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż na trzy dni robocze przed 

rozpoczęciem kursu. 

7. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie wsparcia może nastąpić z ważnej przyczyny  

i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyny rezygnacji. Wnioskodawca 

projektu może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty 

usprawiedliwiające jego rezygnację.  

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika Projektu, na jego miejsce 

zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

9. Wnioskodawca projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników  

w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego.  

 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Powyższy regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie obowiązuje po zatwierdzeniu przez Kierownika 

projektu od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości.  

2. Wnioskodawca projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w formie 

pisemnej.  

3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa 

krajowego dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 

–2020. 

 

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie: 

▪ Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny  

http://www.nfdk.pl/

