
 

 

 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE TALENTY 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb uczestnictwa uczniów w Programie 
Talenty, który jest elementem wsparcia uczestników projektu pt. „Kariera  
i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym 
województwa śląskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe 
uczniów, Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT, w okresie od 
dnia 01.09.2016 r. do dnia 28.02.2019 r. 

2. Główny cel Programu Talenty jest tożsamy i wynika z głównego celu Projektu,  
tj. podniesienia umiejętności i uzyskania kwalifikacji zawodowych przez uczniów 
prowadzących do wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia poprzez wpieranie 
rozwoju potencjalnych pracowników, ich kompetencji, otwartości i elastyczności, 
zdolności uczenia się, osiągania wysokich wyników szybciej i skuteczniej w celu 
odnalezienia się w warunkach dynamicznego rozwoju otoczenia społeczno-
biznesowego. 

3. Cele  Programu Talenty są realizowane poprzez organizacje współpracy i wsparcia 
pomiędzy partnerem, szkołami uczestniczącymi w projekcie, szkołami wyższymi, 
otoczeniem społeczno-biznesowym i pracodawcami w ramach realizacji wsparcia.  

4. Adresatami działań zaplanowanych w ramach wsparcia w Programie Talenty są 
uczniowie klas II – IV techników uczęszczających do placówek oświatowych 
prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, 
Miasta Bytom, Gminy Pawłowice oraz Powiatu Pszczyńskiego. 

5. Udział uczestników projektu w Programie Talenty jest dobrowolny i bezpłatny. 
Korzystanie z zadań przewidzianych w ramach wsparcia jest dodatkową aktywnością 
uczestników projektu, która świadczy o ich motywacji i chęci rozwoju, a także daje 
szansę wykorzystania unikatowości i innowacyjnego spojrzenia.  
 

§ 2 
Informacje o działaniach projektowych adresowanych do uczniów oraz etapy  

i warunki rekrutacji uczniów 
 

1. Program Talenty przewiduje następujące działania adresowane do uczniów: 
 

1) Zajęcia edukacyjne dla uczniów związane z projektowaniem prowadzone  
w ośrodku designu - uczestnicy zajęć poznają nowoczesne technologie produkcji, 
podstawy projektowania i proces projektowy – od koncepcji, przez planowanie 
prototypowania, po realizację. Ostateczny wybór tematyki zajęć zależeć będzie od 
profilu zainteresowań uczestników. 



 

 

Oprócz udziału w zajęciach uczestnicy będą mieć zapewniony transport oraz 
ubezpieczenie NNW. 
Działanie jest skierowane do 100 uczestników (10 grup x 10 osób x 4 h). 

Realizacja działania jest przewidziana do końca lutego 2019 r., natomiast dla 

uczniów IV klas - do końca czerwca 2018 r.  

2) Udział uczniów w obozach naukowych lub konferencjach młodszych 
pracowników naukowych. Uczestnicy będą wprowadzeni do świata 

akademickiego, odbywając warsztaty w ramach  obozów naukowych lub 
uczestnicząc w konferencji młodszych pracowników naukowych. Ostateczny wybór 
rodzaju obozu lub tematyki konferencji zależeć będzie od profilu zainteresowań 
uczestników.   
Oprócz udziału uczestnicy będą mieć zapewniony transport oraz ubezpieczenie 
NNW. 
Działanie jest skierowane do 10 osób.  
Realizacja działania jest przewidziana do końca lutego 2019 r., natomiast dla 

uczniów IV klas - do końca czerwca 2018 r.  

3) Udział uczniów w pracach kół naukowych na uczelni wyższej. Uczestnicy  

w Ramach 5 spotkań na uczelni wyższej poznają zasady działania akademickich kół 

naukowych, ich cele i możliwości, które są dostępne w ramach członkostwa  

w organizacjach zrzeszających studentów.  

Działanie jest skierowane do 20 osób (20 osób x 5 spotkań na uczelni wyższej). 

Realizacja działania jest przewidziana do końca lutego 2019 r., natomiast dla 

uczniów IV klas - do końca czerwca 2018 r. 

4) Mentoring talentów na uczelni wyższej – uczestnik w ramach 15 indywidualnych 
spotkań z doktorantem pozna możliwości doskonalenia swoich umiejętności 
osobistych i zawodowych, aktywnego świadomego uczenia się i pobudzania 
własnego potencjału w obszarze rozwoju osobistego, zawodowego i akademickiego.  
Działanie jest skierowane do 20 osób (20 osób x 15 spotkań po 1 h). 
Realizacja działania jest przewidziana do końca lutego 2019 r., natomiast dla 

uczniów IV klas - do końca czerwca 2018 r. 

 

2. Warunkiem zakwalifikowania się kandydata do poszczególnych działań opisanych 

w § 2 ust. 1 jest: 
1) wypełnienie deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 1 do Regulaminu); 

2) zadeklarowanie chęci podjęcia studiów wyższych (pkt. 5 ust a w deklaracji 
uczestnictwa); 

3) przesłanie do dnia 10.01.2018 r. na adres mariia.zhyltsova@landster.pl 
wypełnionej deklaracji uczestnictwa, wykazu ocen przedmiotów kierunkowych 
za rok szkolny 2016/2017 oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających 
aktywną działalność ucznia (np. zaświadczenia potwierdzające udział w 

konkursach i/lub olimpiadach, udział w zajęciach pozaszkolnych, członkostwo w 
samorządzie uczniowskim, zaświadczenie o ukończeniu kursów, szkoleń).  

3. Kwalifikacja do poszczególnych działań nastąpi na podstawie wyników w nauce, 
aktywności na zajęciach i w szkole, uczestnictwa w olimpiadach i konkursach, 
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uczestnictwa w organizacjach i zajęciach pozaszkolnych, a także na podstawie 
wyników diagnozy uczestników Projektu. 

4. Jeden kandydat może zgłosić chęć udziału zarówno w jednym, jak i w kilku 
działaniach, zaznaczając w deklaracji uczestnictwa odpowiednie rubryki. 

5. Kwalifikacji do udziału w działaniach w ramach Programu Talenty dokona komisja, 
której decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

6. Rekrutacja do wszystkich oferowanych w ramach Programu Talenty działań 
adresowanych do uczniów przeprowadzona zostanie z uwzględnieniem zasad 
równości płci, gwarantując równy dostęp uczniów i uczennic do udziału w formach 
wsparcia.  
 

§ 3 
Prawa i obowiązki uczestnika Programu Talenty 

 
 1. Uczestnik ma prawo do: 
 - bezpłatnego udziału w projekcie,  
 - aktywnego informowania o działaniach realizowanych w ramach projektu.  
2. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowień Regulaminu rekrutacji  

i uczestnictwa w Programie Talenty.  
3. Uczestnik zobowiązany jest zaakceptować wyznaczone przez Beneficjenta terminy  

i miejsce realizacji działań projektowych bezpośrednio kierowanych do uczniów. 
4. Uczestnicy zakwalifikowani do zajęć w ramach projektu zobowiązani są do:  
 - systematycznego uczestnictwa w zajęciach,  
 - przestrzegania punktualności,  
 - przestrzegania zasad pracy ustalonych w grupie,  
 - wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.  
6. Uczestnik zobowiązany jest do udzielania informacji związanych z uczestnictwem  

w projekcie Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

§ 4 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do końca realizacji 

projektu, tj. do dn. 28.02.2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 



 

 

Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w Programie Talenty 


