REGULAMIN REKRUTACJI
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin rekrutacji w projekcie „WIEDZA
WIEDZA I PRAKTYKA kluczem do sukcesu”,
sukcesu
określa zasady rekrutacji stosowane przez OMNIA Sp. z o.o. – zwaną dalej:
Beneficjentem, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014
2014-2020
2020 Oś priorytetowa VIII, 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 – zwany dalej „projektem”.
3. Ogólny nadzór nad
ad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym regulaminem należą do Kierownika Projektu.
4. Projekt realizowany będzie na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2022 r.
5. Projektt jest skierowany do 40 osób uczniów klas I, II i III Technikum Fryzjerskiego
OMNIA (uczniowie kształcenia zawodowego), w tym 38 dziewczynek i 2 chłopców
oraz 5 kobiet, nauczycieli przedmiotów zawo
zawodowych
dowych w Technikum Fryzjerskim
OMNIA.
6. Formy wsparcia przewidziane w projekcie:
- Kurs wizażysta-stylista
stylista z egzaminem czeladniczym
- Kurs manicure ze stylizacją paznokci
paznokci,
- Szkolenia jednodniowe - pokazy dla uczniów organizowane przez renomowanych
fryzjerów,
- Doradztwo zawodowe,
- Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego
- Zajęcia przygotowujące do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer,
- Podręczniki, materiały biurowe,
- Pomoc stypendialna,
- Staż,
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- Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu
i instruktorów
uktorów praktycznej nauki zawodu
zawodu.
7. Wszelkie formy wsparcia mają charakter nieodpłatny.
8. Informacje dotyczące realizacji projektu, w tym harmonogram rekrutacji są
umieszczone na stronie Beneficjenta: www.omnia-ce.eu.
§2
Kryteria rekrutacji w projekcie

1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba
osoba, która łącznie spełnia poniższe kryteria:
a) posiada

miejsce

zamieszkania,

pracy lub

nauki

na

terenie

województwa

zachodniopomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
b) uczeń lub nauczyciel kształcenia zawo
zawodowego
dowego w Technikum Fryzjerskim OMNIA
c) złożyła komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów aplikacyjnych
d) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych i monitorowanie danych
wymaganych w systemie SL2014 (w tym: status na rynku pr
pracy,
acy, wiek, wykształcenie,
płeć, sytuacja gospodarstwa domowego)
e) po wpisaniu na listę uczestników podpisze umowę, w której zobowiąże się do
ukończenia projektu zgodnie z zaplanowaną dla nie
niejj ścieżką rozwoju, w tym udział
w 2. miesięcznym stażu zawodowym.
§3
Rekrutacja uczestników
1. W celu zmniejszenia barier w dostępie do projektu (zgodnie z zasadą równości szans),
podczas rekrutacji zostaną przyznane dodatkowe punkty za:
a) Motywację do przystąpienia do projektu – max. 15 pkt. (stwierdzenie czy kandydat
faktycznie chce wziąć udział w projekcie
projekcie, bo jest to zgodne z jego wyobrażeniami
nt. dalszego rozwoju). Ocena na podstawie wywiadu bezpośredniego z członkami komisji
rekrutacyjnej (kierownik
kierownik projektu, pedagog
pedagog/doradca zawodowy)
b) Potrzeby i oczekiwania
nia uczestnika ze względu na wymagania rynku pracy – max 10 pkt.
(ocena znajomości wymagań stawianych przez rynek pracy kandydatom). Ocena na
podstawie testu, punktacja od 00-10.
c) Spełnianie wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia
ogólnego
go dla danego etapu edukacyjnego - średnia za ostatni rok szkolny poniżej 4,0 -3,5
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- 10 pkt, poniżej 3,5 - 15 pkt. Weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego
zawierającego informację o średniej ocen za poprzedni rok szkolny.
2. Ostateczna liczba punktów
unktów będzie średnią ocen członków komisji rekrutacyjnej
(kierownik
kierownik projektu, pedagog/doradca zawodowy). Do projektu zakwalifikowanych
zostanie 40 osób z najwyższym wynikiem punktowym. Pozostałe osoby znajdą się na
liście rezerwowej.
3. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane
telefonicznie lub e-mailowo.
mailowo. W ciągu 3 dni od publikacji listy na stronie www
Beneficjenta,, będzie istniała możliwość odwołania się od wyników
wyników.
4. W przypadku równej ilości punktów będą brane pod uw
uwagę
agę dodatkowe czynniki tj.
sytuacja osobista kandydata (trudna sytuacja materialna, wielodzietność, samotne
wychowywanie dziecka, długotrwałe bezrobocie, podopieczny OPS, itp.) (0
(0-3 pkt).
5. Rekrutacja prowadzona będzie w Szczecinie. Biuro Projektu mieści się w Szczecinie, przy
al. Wojska Polskiego 63.
6. Rekrutacja odbędzie
ędzie się w styczniu 2020 r.
7. Jeśli po zakończeniu rekrutacji liczba zgłoszeń będzie niższa niż liczba miejsc w danej
edycji

(roku

szkolnym),

rekrutacja

zostanie

wydłużona,

przy

jednoczesnym

zintensyfikowaniu
syfikowaniu działań promocyjnych.

8. Kandydaci powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz wypełnić i osobiście
dostarczyć do biura projektu komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 (d
(dopuszcza
opuszcza się możliwość
złożenia

dokumentów

aplikacyjnych

drogą

mailową,

faxem,

listownie,

przez

pełnomocnika, ale po ich wstępnej weryfikacji popr
poprawności
awności przez osobę rekrutującą.
Kandydaci
andydaci muszą się stawić w biurze w celu odbycia testów, odbycia rozmowy
kwalifikacyjnej
alifikacyjnej i złożenia oryginałów dokumentów lub do ich okazania do wglądu)
wglądu).
9. W przypadku osób niepełnoletnich dokumentacje rekrutacyjną podpisuje zarówno
uczestnik projektu jak i jego prawny opiekun/rodzic.
10. Formularze dokumentów aplikacyjnych należy pobr
pobrać
ać ze strony internetowej

www.omnia-ce.eu lub w Biurze Projektu.
11. Wszystkie dokumenty aplikacyjne winny być wypełnione czytelnie.

12. Udział w procesie rekrutacyjnym odbywa się na koszt własny kandydata na uczestnika
Projektu.
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§4
Warunki uczestnictwa

1. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w procesie rekrutacji osoba zgłaszająca się do
projektu może stać się Uczestnikiem Projektu
Projektu.
2. Z Uczestnikiem projektu, najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia,
podpisywana jest umowa określająca warunki udziału w projekcie.
3. Uczestnictwo w projekcie wygasa w przypadku:
a) zakończenia projektu i odebrania odpowiednich zaświadczeń;
b) pisemnej rezygnacji
ezygnacji Uczestnika, z przyczyn uzasadnionych (obowiązuje forma
pisemna, nie dopuszcza się formy faxu lub maila),
c) skreślenia Uczestnika ze względu na nieobecność na zajęciach i nieodrobienie tych
zajęć w terminach wskazanych przez Realizatora projektu;
d) negatywnej
gatywnej opinii doradcy zawodowego;
e) utraty przez Uczestnika statusu ucznia Techniku
Technikum Fryzjerskiego OMNIA.
OMNIA
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika możliwe jest przeprowadzenie
rekrutacji uzupełniającej spośród uczestników znajdujących się na liście rezerwowej.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji obowiązuje przez cały okres realizacji projektu, tj. od dnia
01.01.2020 r. do dnia 30.09.2022 r.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wpr
wprowadzenia
owadzenia zmian do niniejszego regulaminu.
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