
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

do udziału w szkoleniu ADOS-2. Diagnoza kliniczna 

 w dniach 23-25.11.2020 r. 

 

 

 

§1 Zasady rekrutacji 

 Rekrutacja i formalna ocena na szkolenie ADOS-2. Diagnoza kliniczna, którego koszt 

ponosi Organizator – Fundacja JiM, prowadzona jest w okresie od 28.10.2020 r. do 

16.11.2020r. zgodnie z następującym harmonogramem: 

a. 28.10.2020 r. – 05.11.2020 r. do godz. 16.00 – przesyłanie 

aplikacji (formularza rekrutacyjnego) przez potencjalnych 

Uczestników szkolenia na podany link.  

b. do 11.11.2020 – formalna ocena aplikacji 

c. do 16.11.2020 – poinformowanie o wynikach rekrutacji 

(13.11.20) na szkolenie i podpisanie umowy uczestnictwa 

(16.11.2020).  

2. Rekrutacja prowadzona jest przez Organizatora i jego pracowników. 

3. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają ocenie. 

4. Maksymalna liczba  osób zakwalifikowanych na szkolenie  wynosi 10.  

5.  Osoby, które nie zostały wpisane na listę podstawową uczestników, a 

tym samym zakwalifikowane na szkolenie zostaną umieszczone na 

liście rezerwowej. 

6.  W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia istnieje możliwość 

zakwalifikowania kolejnego uczestnika umieszczonego na liście 

rezerwowej.  

7. Każda z osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zobligowana 

jest do podpisania umowy szkoleniowej. 

8. Przystąpienie do procesu rekrutacji jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu oraz zapoznaniem się ze wzorem umowy 

szkoleniowej wraz z załącznikami. 

9. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane Uczestnikom do 13.11.2020 r.  



 

 

 

 
§2 Ocena aplikacji 

1. Każdy z formularzy rekrutacyjnych poddany zostanie ocenie formalnej 

pod względem  kompletności i poprawności danych. Pozytywna ocena 

formalna złożonego formularza rekrutacyjnego jest warunkiem 

dopuszczenia do etapu rekrutacji.  

2. Kryteria formularza rekrutacyjnego są następujące: 

a. Dwa lata doświadczenia w pracy z osobami w spektrum 

autyzmu lub doświadczenie w przeprowadzaniu testów 

psychologicznych  

Punktacja – kryterium obowiązkowe 

b. Praca w JiM Clinic na stanowisku: 

- psycholog/oligofrenopedagog/logopeda/neurologopeda 

- terapeuta 

- terapeuta ABA I st. 

- terapeuta ABA certyfikowany 

Punktacja: kryterium obowiązkowe 

c. Forma zatrudnienia 

Punktacja: umowa o pracę w JiM Clinic  

 Punktacja: kryterium obowiązkowe                

3. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu, pracodawca 

udzieli uczestnikowi urlopu szkoleniowego. 

4. Koszt szkolenia wraz z materiałami wynosi 2050 zł na osobę. 

5. W przypadku większej liczby osób o przyjęciu do programu decydowała 

będzie: 

a. Ostatnia ocena pracy 

b. Kolejność zgłoszeń 

 


