
 

1 tj. od dnia ukończenia 18 roku życia w roku kalendarzowym, w którym prowadzony jest nabór na daną edycję kursów.  W przypadku zgłoszeń 

do projektu osób, które nie ukończyły w dniu zgłoszenia lub na moment podpisania umowy wsparcia projektowego i oświadczenia uczestnika 

projektu (dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych) wieku 18 lat, a wiek ten zostanie osiągnięty w roku, w którym prowadzony 

jest nabór na daną edycje, warunkiem jest podpisanie dokumentów przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata/ uczestnika projektu.   

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE 
  „Uczniowie na start!” nr RPSL. 11.02.01-24-0088/17 

 
§ 1 

Informacje ogólne 
 
1. Projekt  „Uczniowie na start!” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 

państwa w ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie: 11.2. Dostosowanie 
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie: 
11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020.  

2. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C. zwanego dalej Beneficjentem na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA- RPSL. 11.02.01-24-0088/17-00 zawartej z Województwem Śląskim 
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”,zwanej dalej IZ. 

3. Okres realizacji projektu od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r. 
4. Biuro Projektu zlokalizowane jest przy ul. Portowej 16 W w Gliwicach.  
5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

§ 2 
Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikiem projektu jest osoba zakwalifikowana do projektu na podstawie zatwierdzonej listy rankingowej 
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, która spełnia kryteria kwalifikowalności i podpisała 
formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami  oraz dostarczyła wymagane załączniki do formularza 
rekrutacyjnego. 

2. Projekt skierowany jest do 90 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe tj. 90 uczniów szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe: Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1 w Rudzie Śląskiej, Europejskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w 
Gliwicach, Zespołu Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w Bytomiu, Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektronicznych w 
Bytomiu w wieku minimum 18 lat1 kształcących się na kierunku dającym kwalifikacje z obszaru E 
elektrycznoelektroniczny lub M - mechaniczny i górniczo-hutniczy nie uczestniczących w innych projektach 
finansowanych ze środków publicznych o tym samym zakresie form wsparcia. 

3.  Na etapie rekrutacji punkty premiujące uzyskają osoby dyskryminowane tj. osoby z niepełnosprawnościami oraz   
kobiety.        

§ 3 
Zasady procesu rekrutacji 

1. Dokumenty rekrutacyjne projektu tj. formularz rekrutacyjny  oraz niniejszy Regulamin dostępne są na stronie 
internetowej www.oss-welder.pl w zakładce „Projekty unijne” oraz w Biurze Projektu. 

2. Etapy rekrutacji: 
a. Zbieranie formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami dostarczonymi  pocztą lub osobiście i bieżąca 

weryfikacja formalna kandydatów do projektu (weryfikacja kompletności dokumentów oraz spełnienia 
kryteriów kwalifikowalności opisanych w § 2 niniejszego Regulaminu  0 –  nie spełnia, 1  - spełnia) wraz z 
przyznaniem punktów premiujących dla grup dyskryminowanych tj. osoba z niepełnosprawnościami + 3 pkt, 
kobieta + 3 pkt do zebrania maksymalnie 20 zgłoszeń na dany pakiet kursów spawalniczych MAG lub TIG w 



 

 
 

 

 

każdej z 3 rund rekrutacyjnych. Nie spełnienie kryteriów kwalifikowalności uniemożliwia udział w kolejnych 
etapach rekrutacji.  

b. Udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym max. 40 kandydatów/ek  (średnio 20 kandydatów na kursy 
MAG lub TIG) zakwalifikowanych do etapu II rekrutacji celem oceny przez doradcę zawodowego oraz 
doradcę –specjalistę w zawodzie spawacza predyspozycji ucznia do wykonywania zawodu, cech 
psychofizycznych pod kątem przydatności kursu w kontekście planów edukacyjno-zawodowych ucznia, 
oceny kompetencji kluczowych do wykonywania zawodu spawacza, komplementarności z zawodem 
będącym przedmiotem kształcenia w szkole, mobilizacji do podjęcia kursu  zgodnie z punktacją od 0 do 5 pkt 
przyznawanych przez każdego z doradców. 

c. Tworzenie list rankingowych  i wybór 30 uczestników projektu, którzy uzyskali największą liczbę punktów w 
całym procesie rekrutacji w rundzie rekrutacyjnej w danym roku naboru. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie  w trzech rundach rekrutacyjnych: od 18 września do 23 października w każdym 
roku: 2017, 2018 i 2019 lub do zebrania max. 20 zgłoszeń na każdy z pakietów kursów MAG lub TIG w danym 
roku, które przejdą pozytywnie ocenę formalną. 

4. Doradca zawodowy oraz doradca  - specjalista w zawodzie na podstawie Karty Oceny Kandydata dokona 
ostatecznego wyboru 30 uczestników projektu z największą liczbą punktów uzyskanych na etapie rekrutacji 
spośród max. 40 kandydatów do projektu w danej rundzie rekrutacyjnej.  

5. Wyłonionych 30 kandydatów do projektu przejdzie obowiązkowe badania lekarskie. 
6. Do projektu zakwalifikowanych zostanie łącznie 30 uczniów z największą liczbą punktów i pozytywnym wynikiem 

badań lekarskich.   
7. W przypadku takiej samej ilości punktów kryterium decydującym będzie kolejność zgłoszenia do projektu.  
8. Osoby niezakwalifikowane do projektu zostaną umieszczone na liście rezerwowej  w kolejności uzyskanych 

punktów na etapie rekrutacji począwszy od osoby, która uzyskała najwięcej punktów.  
9. Kwalifikowalność uczestnika do projektu jest potwierdzana bezpośrednio przed udzieleniem pierwszej formy 

wsparcia w ramach projektu tj. przed przystąpieniem do kursu spawalniczego na podstawie oświadczenia o 
potwierdzeniu spełnienia kryteriów kwalifikowalności wskazanych w Formularzu Rekrutacyjnym w dniu 
podpisania Umowy wsparcia projektowego regulującej szczegółowo zasady udziału w projekcie.  

10. W przypadku nie zebrania kwalifikującej się wystarczającej liczby kandydatów do projektu w danej rundzie 
rekrutacyjnej  na dany pakiet kursów MAG lub TIG we wskazanym terminie rekrutacji, możliwe jest 
przeprowadzenie doradztwa edukacyjno - zawodowego dla mniejszej liczby kandydatów do projektu na dany 
pakiet kursów spawalniczych nie mniejszej niż 15 osób, a w przypadku nie wyłonienia kwalifikujących się 15 osób 
wydłużenie terminu rekrutacji zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie internetowej Beneficjenta. 

11. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępu dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

§ 4 Formy wsparcia dla uczestników projektu 
 
1. Każdy z uczestników projektu zobligowany jest do uczestnictwa w  pakiecie kursów spawalniczych MAG lub TIG, a 

50% uczestników projektu w stażach lub praktykach zawodowych. 
2. Na podstawie Umowy wsparcia projektowego uczestnik projektu bierze udział w jednym z pakietów kursów 

spawalniczych wskazanych poniżej:  
a. Kurs spawania MAG podstawowy (kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 ) w 
wymiarze 19 dni szkoleniowych i kurs spawania MAG ponadpodstawowy (kurs spawania blach spoinami 
czołowymi metodą MAG 135) w wymiarze 15 dni szkoleniowych wraz z egzaminem państwowym certyfikowanym 
przez Instytut Spawalnictwa. Uczestnikom kursu zostanie zapewniona odzież robocza, środki ochrony BHP, 
ubezpieczenie oraz poczęstunek i zwrot kosztów dojazdu. 



 

 
 

 

 

b. Kurs spawania TIG podstawowy (kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 ) w 
wymiarze 14 dni szkoleniowych i kurs spawania TIG ponadpodstawowy (kurs spawania blach spoinami czołowymi 
metodą TIG 141) w wymiarze 14 dni szkoleniowych wraz z egzaminem państwowym certyfikowanym przez 
Instytut Spawalnictwa. Uczestnikom kursu zostanie zapewniona odzież robocza, środki ochrony BHP, 
ubezpieczenie oraz poczęstunek i zwrot kosztów dojazdu. 

3. Po zakończeniu pakietu kursów spawalniczych MAG lub TIG uczestnicy projektu odbędą indywidualne konsultacje 
 ze specjalistą ds. staży i praktyk zawodowych celem optymalnego dopasowania kompetencji uczniów do 
 oczekiwań organizatorów staży/praktyk zawodowych  i wybór 50% uczestników projektu (łącznie 45 uczniów) o 
 najwyższym poziomie zgodności).  
4. Staże zawodowe organizowane u pracodawcy dla uczniów techników wykraczać będą poza zakres kształcenia 

zawodowego praktycznego w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową 
nauczania danego zawodu. 

5. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawcy dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych mają na celu 
zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. 

6. Zasady udziału w płatnych praktykach/stażach zawodowych w wymiarze 168 h/m-c/os. regulować będzie Umowa 
wsparcia projektowego. Uczestnikom praktyk/staży zawodowych zostanie zapewnione badanie lekarskie, 
szkolenie BHP, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu do miejsca stażu.   

7. Uczestnik projektu zobligowany jest do udziału we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie w  
wymiarze min. 80 % czasu trwania i potwierdzania własnoręcznym podpisem udziału w formach wsparcia oraz 
otrzymania m.in. materiałów szkoleniowych, odzieży roboczej, poczęstunku. 

8. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą uczestnik projektu zobowiązuje się dostarczyć zaświadczenie 
 lekarskie wówczas nieobecność jest usprawiedliwiona i nie wlicza się do limitu 80% obecności na zajęciach.  
9. W przypadku istotnych zdarzeń losowych, choroby uniemożliwiającej kontynuowanie udziału w projekcie 

Uczestnik Projektu składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.  
10. Jeżeli uczestnik projektu z własnej winy nie ukończy projektu Beneficjent może wystąpić za porozumieniem z IZ o 

zwrot poniesionych kosztów za udział w projekcie.  
11. Uczestnik projektu dołoży wszelkich starań by zagwarantować osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźnika 45 

uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy. 
 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta. 
2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 września 2017 r. 
4. Beneficjent zastrzega możliwość wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu.  
 
…………………………………………………    ………………………………………………………………..………… 
Miejscowość i data       Czytelny podpis kandydata/kandydatki do projektu
  
 


