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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

Profesjonalne szkolnictwo zawodowe - pewna praca. 
 

§ 1 
 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) Beneficjencie - należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla 

Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu (dalej: SOSWNiS),  
2) Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału 

w projekcie, na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie, 
3) Koordynatorze projektu – należy przez to rozumieć osobę wykonującą zadania związane                

z koordynacją realizacji projektu oraz jego zarządzaniem, 
4) Komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć 3 odrębne komisję składające się w każdej 

szkole z 3 osób, powołane przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
Dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, 

5) Projekcie - należy przez to rozumieć projekt pt.: Profesjonalne szkolnictwo zawodowe - 
pewna praca. 

6) uczestniku należy przez to rozumieć kandydata, który po spełnieniu wszystkich wymogów 
określonych w niniejszym Regulaminie został dopuszczony do udziału w projekcie. 

7) Danych osobowych oznacza  to  dane  osobowe  w  rozumieniu  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Dz.  Urz.  UE  L  119/1) ,zwanego dalej 
RODO,  dotyczące uczestników  Projektu,  które  muszą  być  przetwarzane  przez  Instytucję  
Pośredniczącą  oraz Beneficjenta w celu wykonania Porozumienia w sprawie realizacji 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  nr WER/MEN/2015/1 
zawartego w dniu 30 stycznia 2015 roku. 

8) Zajęcia w ramach projektu – wszystkie zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu 
Profesjonalne szkolnictwo zawodowe - pewna praca. 

9) Szkolenia dla nauczycieli i uczniów - cykl szkoleń. 
 
 

§ 2 
 

Informacje o projekcie  
 

1) Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i zasady uczestnictwa w projekcie Profesjonalne 
szkolnictwo zawodowe - pewna praca - UDA-RPSL.11.02.03-24-082A/17-00 

2) Realizatorami projektu są: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Niesłyszących i 
Słabosłyszących w Raciborzu. 

3) Biura projektu znajdują się w:  
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu 
ul. Karola Miarki 4 Racibórz. 

4)  Projekt  współfinansowany  jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020).  

5) Celem gł. projektu jest wsparcie 54 uczniów: 30 ucz. technikum (18 chł. i 12 dz.), 24 ucz. szk. 
branżowej I stopnia (14 chł.i 10 dz.).  

6) Działania w ramach projektu: 

 - realizacja programu wspomagającego szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie 
indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
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- podniesienie efektów kształcenia zawodowego uczniów, aby wzmocnić zdolności do 
zatrudnienia i ułatwić uczniom znalezienie dobrej pracy. Grupą docelową są ucz. 
niepełnosprawni: niesłyszący, słabo słyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim oraz w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, niedowidzeniem, niepełnosprawnością ruchową i afazją, niepełnosprawnością 
sprzężoną (2 lub więcej z w/w niepełnosprawnościami).  

- Zadania w projekcie: 1. Zajęcia wspierające kształcenie zawodowe. 2. Dostosowanie pracowni 
do współczesnego rynku pracy.3. Kursy zawodowe dla nauczycieli. 4. Staże i praktyki uczniów. 
5. Wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień przydatnych na rynku pracy. 

- doposażenie szkół w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt konieczny do realizacji 
zajęć, 

- szkolenia dla nauczycieli i uczniów. 

Grupa docelowa: 54 uczniów, 20 nauczycieli 

7)  Projekt zakłada wkład własny w projekcie do 5% wartości projektu (wkład niepieniężny). 
 

§ 3 
 

Proces rekrutacji 
 
1) Rekrutacja uczestników prowadzona jest w SOSWNiS w Raciborzu, zostaje powołana komisja 

rekrutacyjna składająca się z nauczyciela, pedagoga oraz pracownika sekretariatu szkół.  

2) Proces rekrutacji uczniów i uczennic prowadzony jest w ramach Projektu zgodnie z latami 
szkolnymi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 oraz w kolejnych miesiącach w odpowiedzi na 
potrzeby uczniów (na bieżąco). 

3) Proces rekrutacji nauczycieli i nauczycielek prowadzony będzie raz, w terminach 
opowiadających rekrutacji uczniów i uczennic w roku szkolnym 2018/2019 (za wyjątkiem 
wypadków losowych). 

4) Zostanie stworzona lista rezerwowa w przypadku ilości dzieci większej, niż limit uczestników 
danych zajęć. 

5) Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do zajęć podejmuje komisja rekrutacyjna zgodnie 
z wynikiem przeprowadzonego procesu rekrutacji oraz opinią nauczyciela i pedagoga 
szkolnego. 

§ 4 
 

Zasady rekrutacji Uczniów do projektu 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz spełnienie warunków rekrutacji 
b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z dołączonymi załącznikami  
c) dostarczenie do komisji rekrutacyjnej wszystkich oryginalnych dokumentów 

zgłoszeniowych. 
 

2. Potwierdzenie spełnienia każdego z kryteriów formalnych uczestnika zostanie poprzez złożenie 
następujących dokumentów: 

a) Formularz rekrutacyjny część I a 
b) Formularz rekrutacyjny część II 
c) Formularz rekrutacyjny część III a 
d) Załącznik nr 5 do zasad realizacji projektu konkursowego Instytucji Zarządzającej 

RPO WSL 2014-2020 nr RPSL.11.02.03-24-082A/17. 
 

3. Nabór do projektu zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad bezstronności i 
przejrzystości, zaś podczas rekrutacji nie będą stosowane bariery mogące przyczynić się do 
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dyskryminacji bezpośrednio lub pośrednio ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 
religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną. 

4. Wymagane dokumenty należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej. Zgłoszenia w innej formie 
nie będą brane pod uwagę. 

5. Kandydat po spełnieniu warunków formalnych tj. poprawnie i w terminie złożone dokumenty, 
przynależność do grupy docelowej, zamieszkanie lub praca/nauka na terenie województwa 
śląskiego zostanie zakwalifikowany do części rekrutacji decydującej o udzieleniu mu wsparcia w 
postaci udziału w konkretnych zajęciach. 

6. Na konkretne zajęcia uczestnika kieruje komisja rekrutacyjna informując kandydata oraz 
rodziców o możliwości udziału w projekcie oraz przekazując kandydatowi formularze 
rekrutacyjne stworzone w ramach projektu.  

7. Wyniki rekrutacji będą przekazywane indywidualnie każdej osobie, która weźmie udział w 
procesie rekrutacji. 

8. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników biorąc pod uwagę: 
1) kompletność i poprawność formalną dokumentów,  

2) kwalifikowalność uczestnika, 

3) kolejność zgłoszeń na dane zajęcia. 

9. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa przewyższy 
liczbę zaplanowanych miejsc w placówce, utworzone zostaną listy rezerwowe. Osoby z list 
rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych (przed 
rozpoczęciem zajęć lub w początkowej jego fazie). 

10. W trakcie procesu rekrutacji powstaną następujące typy list: 

1) lista osób ubiegających się o nadanie statusu Uczestnika Projektu, 

2) lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, 

3) lista Uczestników Projektu, 

4) lista rezerwowa osób, spełniających wszystkie kryteria formalne, które z powodu 
wyczerpania miejsc szkoleniowych nie zostały Uczestnikami Projektu. 

 

§ 5 

 

Zasady rekrutacji Nauczycieli do projektu 

 

1. Nauczyciele biorący udział w projekcie wypełniają część I b, część III b oraz Załącznik nr 5 do 
zasad realizacji projektu konkursowego Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 nr 
RPSL.11.02.03-24-082A/17. 

2. Decyzję o zakwalifikowaniu nauczyciela do projektu podejmuje Komisja rekrutacyjna powołana 
SOSWNiS. 

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

- zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz spełnienie warunków rekrutacji 

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego w części I b, część III b oraz f Załącznik nr 5 do zasad 
realizacji projektu konkursowego Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020 nr 
RPSL.11.02.03-24-082A/17. 
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- złożenia dokumentów do komisji rekrutacyjnej w swojej szkole. 

4. Potwierdzenie spełnienia każdego z kryteriów formalnych uczestnika zostanie poprzez złożenie 
następujących dokumentów: 

1) Formularz rekrutacyjny część Ib, 
2) Formularz rekrutacyjny część III b, 
3) Załącznik nr 5 do zasad realizacji projektu konkursowego Instytucji Zarządzającej 
RPO WSL 2014-2020 nr RPSL.11.02.03-24-082A/17. 

 
5. Nabór do projektu zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad bezstronności i 

przejrzystości, zaś podczas rekrutacji nie będą stosowane bariery mogące przyczynić się do 
dyskryminacji bezpośrednio lub pośrednio ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 
religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie, orientację seksualną. 

6. Rekrutacja  prowadzona  będzie  w  terminie  od 17.10.2018 r., aż do zapełnienia list 
uczestników. 

7. Wyniki rekrutacji będą przekazywane indywidualnie każdej osobie, która weźmie udział w 
procesie rekrutacji. 

8. W trakcie procesu rekrutacji powstaną następujące typy list: 

1) lista osób ubiegających się o nadanie statusu Uczestnika Projektu, 

2) lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, 

3) lista Uczestników Projektu, 

4) lista rezerwowa osób, spełniających wszystkie kryteria formalne, które z powodu 
wyczerpania miejsc szkoleniowych nie zostały Uczestnikami Projektu. 

 

§ 6 
 

Informacje dotyczące danych osobowych  
 

1. Powierzone   dane  osobowe  będą  przetwarzane   przez Beneficjenta wyłącznie  w  celu 
realizacji Projektu,  w  szczególności  potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania 
wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji,  monitoringu, kontroli,  audytu,  sprawozdawczości  
oraz  działań  informacyjno - promocyjnych,   w   ramach realizacji Projektu. 

2. Przy  przetwarzaniu  danych  osobowych  Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad 
wskazanych    w    niniejszym    paragrafie,    w    ustawie    o    ochronie    danych    osobowych   
oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie  dokumentacji  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  warunków  technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do  
przetwarzania  danych  osobowych (Dz. U.Nr  100,poz.  1024). 

3. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności 
danych  osobowych  przetwarzanych  przez  mające do  nich  dostęp  osoby upoważnione do 
przetwarzania danych osobowych. 
 

 § 7 
 

Zapisy końcowe 
1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do poinformowania Beneficjenta Projektu o wszelkich 

zmianach dotyczących ich statusu tj. miejsca zatrudnienia, zajmowanego stanowiska/ pełnionej 
funkcji lub  
innych zmianach zmieniających ich uprawnienia do udziału w projekcie. 

2. Uczestniczki/cy projektu podlegają procedurom monitoringu i oceny efektywności działań 
projektu i zobowiązani są do udzielania Beneficjentowi Projektu i innym upoważnionym 
instytucjom wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego monitoringu projektu, w tym 
uczestnictwa w badaniach ewaluacyjnych. 
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3. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Beneficjenta 
Projektu. 

4. Ostateczna  interpretacja  regulaminu  należy  do  Beneficjenta  Projektu  w  o parciu  o  
dokumenty projektowe i wytyczne  dla instytucji biorących udział we wdrażaniu projektów ze 
środków EFS. 

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2018 r. i jest dostępny w sekretariacie 
szkoły. 


