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REGULAMIN REKRUTACJI  

do projektu„Medyk przyjazny pracodawcy" 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

§ 1Słownik pojęć 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. „Projekcie” należy przez to rozumieć projekt „Medyk przyjazny pracodawcy” realizowany 

w okresie od dnia1.02.2017r. do 28.02.2018r. współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020,Poddziałanie RPWM.02.04.01. Rozwój kształcenia 

i szkolenia zawodowego, dla którego Beneficjentem jest Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

2.  „Szkole” należy przez to rozumieć Szkołę Policealną im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, 

która jest realizatorem projektu. 

3.  „Kierowniku Projektu” należy przez to rozumieć osobę, która czuwa na prawidłową 

realizacją Projektu. 

4. „Kandydacie” „Kandydatce” należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się 

o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

5. „Uczestniku” „Uczestniczce” należy przez to rozumieć kandydata, kandydatkę, którzy, 

po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie zostali 

dopuszczony/a do udziału w Projekcie. 

6. „Nauczycielu” „Nauczycielce” należy przez to rozumieć kandydata/kandydatkę 

nauczyciela/nauczycielkę zatrudnionego/zatrudnioną w Szkole Policealnej 

im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie  dopuszczonego do udziału w Projekcie. 

 

§ 2 

 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów/kandydatek do Projektu                     

oraz warunki uczestnictwa w Projekcie. 

2. Biuro Projektu znajduje się w Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, 

ul. Mariańska 3A tel. 89. 527-44-62, pok. 36. 

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

4. Celem Projektu jest udział uczniów/uczennic w szkoleniach z kompetencji miękkich, 

szkoleniach wzbogacających w dodatkową wiedzę umiejętności zwiększające ich szansę 
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na rynku pracy zgodnie z programem rozwoju Szkoły powiązany z udziałem w stażach 

u Pracodawcy oraz udział nauczycielek/nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy 

wzbogacą swój warsztat pracy w aktualną specjalistyczną wiedzę i umiejętności 

przyczyniające się do urozmaicenia i wzbogacenia zajęć o treści wykraczających poza 

podstawę programową kształcenia w zawodzie. 

5. Realizacja projektu obejmuje: 

− diagnozę uczniów/uczennic po kątem zapotrzebowania na kompetencje miękkie i zawodowe, 

− szkolenia z kompetencji miękkich dla uczniów/uczennic, 

− szkolenia z umiejętności zawodowych dla uczniów/uczennic, 

− staże dla uczniów/uczennic, 

− doskonalenie zawodowe dla nauczycieli/nauczycielek, 

− staże dla nauczycieli/nauczycielek. 

 

§ 3 

 

 Zasady i przebieg rekrutacji uczniów/uczennic  

1. Za zorganizowanie i sprawny przebieg procesu rekrutacji odpowiada specjalista ds. rekrutacji 

i monitoringu. 

2. Rekrutacja jest ściśle powiązana z akcją informacyjno – promocyjną na terenie Szkoły, która 

realizowana jest poprzez bezpośrednie przekazanie informacji o Projekcie: 

a. w formie ulotek rozdawanych na przerwach, 

b. na stronie www.medyk.olsztyn.pl 

c. na tablicy ogłoszeń w Szkole. 

 

3. Do udziału w Projekcie uprawnieni są uczniowie/uczennice, którzy posiadają status ucznia 

Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie kierunek Technik masażysta                      

i kierunek Technik usług kosmetycznych i złożą w Biurze Projektu następujące dokumenty: 

 

a. kartę rekrutacyjną do Projektu– Załącznik nr 1 do Regulaminu 

b. deklarację uczestnictwa w Projekcie – Załącznik nr 2 do Regulaminu 

c. oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych – Załącznik nr 4 do regulaminu 

d. zaświadczenie potwierdzające, że są uczniem/uczennicąSzkoły Policealnej im. prof. 

Zbigniewa Religi w Olsztynie  

e. oświadczenie uczestnika/uczestniczki o niepełnosprawności (dotyczy osób z 

niepełnosprawnością) – orzeczenie o niepełnosprawności do wglądu przy składaniu 

dokumentów. Załącznik nr 5 do regulaminu 
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4. Złożenie deklaracji uczestnictwa oznacza, iż kandydat/kandydatka zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Złożenie 

przedmiotowej dokumentacji jest warunkiem dopuszczenia ucznia/uczennicy do udziału                             

w rekrutacji.  

 

5. Nabór Uczestników będzie 2 – etapowy: 

 

I etap:  

 

Zgłoszenie – kandydaci/kandydatki zgłoszą chęć udziału w Projekcie wypełniając kartę 

rekrutacyjną, deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i złożą ją wraz z załącznikami (zaświadczenie ze Szkoły 

Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, potwierdzające, że 

kandydat/kandydatkajest jej uczniem; orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób z 

niepełnosprawnością) w Biurze Projektu. 
 

II etap: 

Rozmowa Specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu z kandydatami/kandydatkami – ustalenie 

motywacji do udziału w warsztatach, stażach (tylko w przypadku wpłynięcia dużej ilości 

zgłoszeń). 
 

6. Po zebraniu danych Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu z Kierownikiem Projektu wytypuje 

grupę najbardziej zmotywowanych kandydatów/kandydatek z największą ilości punktów 

dodatkowych. 

Punkty dodatkowe mogą otrzymać: 

a. osoby z niepełnosprawnością- 2 pkt. (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 

oświadczenie), 

b. kobiety - 5 pkt. 

c. uczniowie/uczennice z frekwencją uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych. min. 80% - 3 

pkt. 

d. uczniowie/uczennice z wysokimi  wynikami w nauce – średnia ocen powyżej 4,5 – 2 pkt. 

e. uczniowie/uczennice pracujący na rzecz organizacji pozarządowych – 5 pkt. (oświadczenie 

potwierdzone przez wychowawcę). 
 

7. Utworzone zostaną listy rezerwowe na wypadek zdarzeń losowych. 

 

8. Rekrutacja uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji oraz zasadę równości szans 

kobiet i mężczyzn poprzez zapewnienie możliwości udziału w Projekcie 

kandydatom/kandydatkom  bez względu na płeć. 

 

9. O wyniku rekrutacji kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie listy 

Uczestników Projektu na tablicy ogłoszeń w Szkole. 
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§ 4 

Diagnozowanie uczennic/uczniów i wzmacnianie kompetencji miękkich 

 

1. Ocena zostanie przygotowana po przeprowadzeniu rekrutacji. Działania obejmują zdiagnozowanie 

każdego/każdej uczestnika/uczestniczki pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności 

zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy.  

2. Po diagnozie doradca zawodowy wraz z uczestnikiem/uczestniczką Projektu wybiorą wspólnie 

moduły niwelujące ich braki w kompetencjach miękkich. 

3. Utworzone zostaną 4 grupy, dla których przeprowadzone zostaną szkolenia z kompetencji 

miękkich: 

a. Kształtowanie pracowniczych kompetencji miękkich – obligatoryjny dla wszystkich 

uczestniczek/uczestników – 20 godzin. 

b. Umiejętność przejrzystego komunikowania się – 10 godzin. 

c. Warsztaty z technik radzenia sobie ze stresem i działaniem pod presją czasu – 10 godzin. 

d. Praktyczne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami – 10godzin. 

4. Każda/y uczestniczka/uczestnik weźmie udział w 2 modułach. 

 

§ 5 

 

 Zasady i przebieg rekrutacji nauczycieli/nauczycielek  

1. Za zorganizowanie i sprawny przebieg procesu rekrutacji odpowiada specjalista ds. rekrutacji 

i monitoringu. 

2. Rekrutacja jest ściśle powiązana z akcją informacyjno – promocyjną na terenie Szkoły, która 

realizowana jest poprzez bezpośrednie przekazanie informacji o Projekcie: 

a. w formie ulotek rozdawanych na przerwach, 

b. na stronie www.medyk.olsztyn.pl 

c. na tablicy ogłoszeń w Szkole. 

 

3. Do udziału w projekcie uprawnieni są nauczyciele/nauczycielki, zatrudnieni w Szkole 

Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, kształcący na kierunkach Technik usług 

kosmetycznych oraz Technik masażysta, który złożą w Biurze Projektu następujące 

dokumenty: 

 

a. kartę rekrutacyjną do Projektu  – Załącznik nr 2 do Regulaminu 

b. deklarację uczestnictwa w Projekcie – Załącznik nr 2 do Regulaminu 
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c. złożą oświadczenie uczestnika/uczestniczkiProjektu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 4 do regulaminu  

d.  oświadczenie uczestnika/uczestniczki o średnim dochodzie na osobę w gospodarstwie 

domowym poniżej średniej krajowej 

e. oświadczenie uczestnika/uczestniczki o odległości miejsca zamieszkania 

 

4. Złożenie deklaracji uczestnictwa oznacza, iż kandydat zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Złożenie 

przedmiotowej dokumentacji jest warunkiem dopuszczenia nauczyciela/nauczycieli do udziału 

w rekrutacji.  

5. O wyniku rekrutacji nauczyciele/nauczycielki zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie 

listy uczestników/uczestniczek Projektu na tablicy ogłoszeń w Szkole. 

 

§ 6 

 

Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu tj. od 1 lutego 2017r. do 28 lutego 

2018r. 

2. Regulamin udziału w zajęciach pozalekcyjnych jest dostępny w Biurze Projektu w siedzibie 

Szkoły. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Warunkiem udziału w Projekcie jest wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie                                    

i przekazywanie jego danych osobowych (zgonie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych Dz. U. z 2020r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych                           

z przeprowadzeniem rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Projektu. 

 

 

 

 

 

 


