
  

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW W PROJEKCIE 

 

 

Podstawy prawne: 

 Wniosek o  dofinansowanie projektu – „WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY - 

dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb 

rynku pracy” 

 Wytyczne w zakresie realizacji projektów w ramach RPO WD 2014-2020 

 

Rozdział I 

Informacje ogólne 

1. Projekt jest realizowany przez Fundację Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, zwaną  

w dalszej części niniejszego regulaminu – Fundacją, w partnerstwie z Gminą Wałbrzych, 

w okresie od 01.04.2022 do 30.06.2023 roku. 

 

2. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte szkoły zawodowe, podległe Gminie 

Wałbrzych, tj.; 

 Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu (ul. Ogrodowa 2a) 

 Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (ul. Kłodzka 29) 

 Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu (Al. Wyzwolenia 5) 

 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu (A. Mickiewicza 24) 

 

w których zaplanowano wsparcie dla 206 uczniów (ok. 50% kobiet, ok. 50% mężczyzn),  

w formie: 

 doradztwa edukacyjno – zawodowego, 

 zajęć pozalekcyjnych 

 szkoleń/ kursów zawodowych 

 praktyk/staży zawodowy 

 

3. Zajęcia zostały zaplanowane w okresie: od 10.2022 do 06.2023 roku.  

 

4. Udział w zajęciach jest bezpłatny i finansowany w całości ze środków unijnych oraz 

budżetu Gminy Wałbrzych przez okres: od momentu podpisania deklaracji  

z pełnoletnim uczniem lub rodzicem/prawnym opiekunem ucznia niepełnoletniego, do 

06.2023 roku. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II 

Zasady postępowania rekrutacyjnego 

1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości 

płci. 

2. Rekrutacja uczniów do projektu wymienionych w Rozdziale II jest prowadzona przez 

Fundację Edukacji Europejskiej we współpracy z Partnerem w okresie: od 12.09.2022  

do 30.09.2022 (na rok szkolny 2022/2023) 

 

3. W przypadku nieosiągnięcia w okresie wskazanym w p. 2, zaplanowanej liczby 

uczestników projektu, rekrutacja zostanie przedłużona. 

 

4. Dokumenty rekrutacyjne tj. regulamin rekrutacji oraz deklaracja uczestnictwa wraz 

z załącznikami są do pobrania od 12.09.2022 roku w następujących miejscach: 

a. w wersji papierowej: 

 sekretariat każdej szkoły biorącej udział w projekcie, tj. ZS5, ZS7, ZSP, ZSZS 

w Wałbrzychu w godzinach otwarcia placówek 

 sekretariat Fundacji Edukacji Europejskiej (ul. Dmowskiego 2/4, Wałbrzych) 

b. w wersji elektronicznej: 

 na stronie Fundacji Edukacji Europejskiej: www.fee.org.pl/projekty  

(nazwa projektu – Wałbrzyski Inkubator Zawodowy – zakładka Rekrutacja)  

 

5. Deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami można składać w terminie od  

12.09.2022 do 30.09.2022 w następujących miejscach: 

 sekretariat każdej szkoły biorącej udział w projekcie, tj. ZS5, ZS7, ZSP, ZSZS  

w Wałbrzychu w godzinach otwarcia placówek 

 

6. Terminem zakończenia naboru uczniów do projektu może zostać wydłużony, do 

momentu osiągnięcia ilości zaplanowanych uczestników. Informacje dotyczące 

bieżącej ilości wolnych miejsc będzie można uzyskać bezpośrednio w placówkach 

biorących udział w projekcie lub w biurze Fundacji Edukacji Europejskiej pod numerem 

telefonu: 607 262 463 lub 74 664 02 04 (w godzinach 10:00-14:00) 

  

7. Na dokumenty rekrutacyjne składają się: 

 deklaracja uczestnictwa w projekcie 

 obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fee.org.pl/projekty/a


  

 

 

 

 

 

8. Dodatkowe nieobowiązkowe dokumenty rekrutacyjne: 

 załącznik nr 1 – uzasadnienie chęci udziału w projekcie (list motywacyjny) 

 załącznik nr 2 – opinia o uczniu wystawiona przez wychowawcę i dyrektora 

 

9. Dokumenty składane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane i nie będą stanowiły 

przedmiotu analizy Komisji Rekrutacyjnej. 

 

10. Rekrutację uczniów poprowadzą Cztery Zespoły ds. Rekrutacji – składające się z  3 osób 

tj. Kierownik Projektu, Dyrektor Placówki i Wychowawca klasy kandydata. 

 

11. Komisja Rekrutacyjna poprowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadami rekrutacji 

zapisanymi w niniejszym Regulaminie. 

 

12. Kryteria rekrutacji uczestników w projekcie:  

 

a. Formalne 

 uczniowie uczęszczający do szkoły objętej wsparciem - obowiązkowe 

b. Szczegółowe – dodatkowa punktacja 

 uczniowie z rodzin wielodzietnych i rodzin niepełnych (1 rodzic wychowujący) 

– 5 pkt. 

 Uczniowie nie realizujący w szkole kształcenia praktycznego u Pracodawców 

– 10 pkt – WAŻNE: kryterium premiowane (regulamin konkursu) – uczeń ma 

pierwszeństwo w rekrutacji w przypadku większej liczby chętnych niż 

zaplanowanych miejsc w projekcie.  

 

13. Dodatkowym kryterium są nieobowiązkowe załączniki, które będą ocenianie przez 

Zespoły ds. Rekrutacji: 

 pisemne uzasadnienie chęci udziału w projekcie / list motywacyjny – do 

uzyskania do 10 pkt. 

 pisemna opinia o uczniu wystawiona przez wychowawcę klasy oraz dyrektora – 

do uzyskania do 10 pkt. 

 

14. Jeden uczeń może brać udział w kilku formach wsparcia.  

 

15. W przypadku gdy liczba zgłoszonych uczniów przekroczy liczbę zaplanowanych miejsc, 

Zespoły ds. Rekrutacji utworzą listy przyjętych uczniów na podstawie kryteriów 

dodatkowych opisanych w Rozdziale II, punkty 12 i 13 – maksymalna ilość punktów do 

zdobycia wynosi 35.  

 

16. Uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci do ww. grup zostaną wpisani na listy rezerwowe. 

Osoby z list rezerwowych, w kolejności wskazanej na liście, zostaną przyjęci  

w momencie zwolnienia się miejsca w planowanym wsparciu w projekcie. Uczeń 

zostanie o tym poinformowany przez pracownika Szkoły do której uczęszcza lub przez 

pracownika Fundacji. 

 

 



  

 

 

 

 

 

17. W przypadku rezygnacji, jednej nieuzasadnionej nieobecności lub długotrwałej 

choroby uczestnika, do projektu zrekrutowana zostanie osoba z listy rezerwowej. 

 

18. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z postępowania rekrutacyjnego do którego 

załączy: 

 listę uczniów przyjętych wg kryteriów 

 listę rezerwową 

 

19. W związku z trybem ciągłym rekrutacji o jej wyniku każdy uczeń będzie informowany na 

bieżąco w placówce do której uczęszcza. 

 

 

Rozdział III 

Przepisy końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 Zatwierdził, 12.09.2022r.                    Grzegorz Kruszyński 

                         Wiceprezes Zarządu 

                    Fundacji Edukacji Europejskiej 

 

 

  

 

 

 


