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Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

 Oś Priorytetowa VIII Edukacja  
Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym  

i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego” 

Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na 
dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.” 

 

SOSW nr 1 Dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach 

Aneks do REGULAMINU PROJEKTU   

 

„Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego receptą na dostosowanie kształcenia 

zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy” 

 

Oś priorytetowa 8 Edukacja  

Działanie 8.6: Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe  

oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym  

i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 

 

Procedury rekrutacji 
1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami 

jednakowymi dla wszystkich uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.  

 

2. Rekrutacja ma charakter otwarty.  

 

3. Oferta udziału w projekcie skierowana jest do:  

 

1) uczniów uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,  

2) nauczycieli uczących w: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach,  

3)osób powyżej 18 r. życia. 

 

4. Zasady prowadzenia rekrutacji: 

 

1) informacje o rekrutacji przekazywane będą uczniom w formie ulotek dla 

rodziców, na spotkaniach z zainteresowanymi rodzicami, w gablotach informacyjnych  

w szkołach oraz na plakatach informacyjnych dla pełnoletnich uczniów i osób dorosłych, 

2) rekrutacja trwa od III kwartału 2018 przez cały okres trwania projektu, 

3) rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o regulamin uczestnictwa; 

4) rekrutacja dla uczniów odbywa się na początku każdego roku szkolnego przez 

cały okres trwania projektu na podstawie następujących kryteriów: 

a) formalnych: 

- złożenie u koordynatora szkolnego formularza zgłoszeniowego, 

- złożenie deklaracji udziału w projekcie rodziców ucznia nie pełnoletniego lub 

pełnoletniego ucznia, 

- nauka w placówce prowadzonej przez Powiat Policki, 

- zamieszkiwanie w województwie zachodniopomorskim. 

b) punktowych: 

- korzystanie przez ucznia z pomocy społecznej – 6 pkt, 

- korzystanie przez ucznia z pomocy stypendialnej – 5 pkt, 

- zamieszkiwanie przez ucznia na terenach wiejskich – 4 pkt, 

c) o przyjęciu Uczestnika do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń i liczba 

uzyskanych punktów,  
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d) w przypadku większego zainteresowania udziałem w projekcie niż liczba miejsc 

brane będzie pod uwagę następujące kryterium: Ocena przydatności formy wsparcia w 

zakresie zapewnienia realizacji potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

 

- wysoka przydatność 2 pkt 

- umiarkowana przydatność 1 pkt 

- niska przydatność 0 pkt 

 

5) rekrutacja dla nauczycieli ma charakter zamknięty, jednorazowy i ograniczać się 

będzie do potwierdzenia wcześniejszych zgłoszeń, oraz zebrania niezbędnych do projektu 

deklaracji i oświadczeń, 

a) w przypadku większego zainteresowania nauczycieli kursem języka 

angielskiego brane będą pod uwagę wyniki ankiety motywacyjnej 55 pkt 

 

 

5. Komisja rekrutacyjna (Koordynator projektu, doradca zawodowy, nauczyciele 

prowadzący zajęcia): 

- analizuje dokumenty, 

- sporządza listy zakwalifikowanych, osobno dla uczniów i nauczycieli, 

- sporządza listę oczekujących, na wypadek rezygnacji kogoś w trakcie roku szkolnego. 

 

6. W przypadku braku chętnych organizowane będą dodatkowe spotkania z rodzicami 

oraz indywidualne spotkania koordynatorów szkolnych z rodzicami uczniów oraz 

wspólne  z otoczeniem społeczno-gospodarczym działania promocyjne. 

 

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza 

osoba z właściwej listy oczekujących dla każdej grupy kandydatów osobno.  

 

 


