
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

RPWP.08.03.01 – IZ.-00-30-001/18  pn. „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – 

inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na 

rynku pracy” 

realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach w latach 2019-2021 

 

§1 

Informacje ogólne o projekcie 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w 

Projekcie oraz prawa i obowiązki uczestników projektu pn. „Dobre kształcenie zawodowe 

miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania 

umiejętności na rynku pracy” 

2. Każda osoba ubiegająca się o udział w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią 

niniejszego Regulaminu i może rozpocząć udział w Projekcie po uprzedniej akceptacji 

wszystkich jego postanowień 

3. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach, zwanym 

realizatorem z siedzibą w Zdunach ul. Strzelecka 10, w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, 

Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży 

4. Wnioskodawcą Projektu jest Gmina Zduny 

5. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Realizatora: ul. Strzelecka 10 63-760 Zduny 

 

§2 

Słownik pojęć 

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1. Projekt – oznacza Projekt pn. „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – 

inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności 

na rynku pracy” 

2. Realizator Projektu – ZSP w Zdunach 

3. Uczestnik – oznacza osobę zakwalifikowaną do udziału w Projekcie zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, bezpośrednio korzystającą z 

wdrażanego wsparcia. 



 

4. EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

5. Zespół Rekrutacyjny – zespół osób składający się z personelu Projektu, złożony m.in. 

z pracowników ZSP w Zdunach, powołany w celu przeprowadzenia procedury 

kwalifikacyjnej osób, które złożyły Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie 

6. Staże zawodowe -  kształcenia zawodowe praktyczne we współpracy z pracodawcami 

lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego 

praktycznego. 

§3 

Cel Projektu 

 

1. Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze 

dostosowanie form i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy 

2. Okres realizacji Projektu to: 01.09.2019 – 29.01.2021 

3. Liczba planowanych uczestników: 56 osób 

§4 

 

Rodzaje wsparcia 

1. W ramach realizacji Projektu wsparcie  uczestników odbywać się będzie poprzez: 

a. Zajęcia edukacyjno-zawodowe – każdy uczestnik otrzyma 32 h zajęć dodatkowych 

poszerzających wiedzę zawodową uczestnika 

b. Spotkania z pracodawcami i pracownikami w Zdanowskich/ krotoszyńskich zakładach 

pracy, 

c. Ponadprogramowe zawodowe zajęcia poszerzające kompetencje zawodowe uczniów 

� Logistyk: kurs na wózek widłowy 

� Informatyk: kurs Corel Draw 

� Gastronomia: kurs kelnerski I stopnia 

� Fryzjerstwo: kurs wizażu 

� Mechanik pojazdów samochodowych: kurs prawa jazdy 

d. Staże/praktyki zawodowe – każdy uczeń weźmie udział w stażach zawodowych w 

wymiarze 150 h. 

§5 

Grupa docelowa 

1. Grupę docelową stanowić będzie grupa 56 osób. Będą to: 

a. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach 

� Kierunek technik logistyk, 

� Kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych, 



 

� Kierunek technik usług fryzjerskich, 

� Kierunek technik informatyk, 

� Kierunek mechanik pojazdów samochodowych 

b. Uczniowie z każdego kierunku kształcenia z klas:I, II, III; w Projekcie weźmie 

udział po 10 osób z każdego kierunku, 

2. Uczestnikami Projektu będą osoby, które jednocześnie: 

a. Wypełniły formularz zgłoszeniowy, 

b. Pozytywnie przeszły proces rekrutacji, 

c. Podpisały deklarację udziału w Projekcie 

 

§6 

Procedura rekrutacji do Projektu 

 

1. Nabór do Projektu i składanie formularzy zgłoszeniowych do Projektu odbywa się w 

okresie ustalonym przez Realizatora Projektu. Realizator Projektu zastrzega sobie 

prawo do przedłużenia okresu rekrutacji oraz składania dokumentów zgłoszeniowych 

do czasu wyłonienia ostatecznej grupy uczestników Projektu. 

2.  Wzór formularza zgłoszeniowego udostępniony jest w sekretariacie szkoły i na 

stronie internetowej realizatora. 

3.  Rekrutacja uczniów przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną w 

składzie: 

� Dyrektor szkoły, Przewodniczący Komisji, 

� Kierownik szkolenia praktycznego, wicedyrektor 

� Doradca zawodowy  

� Pedagog szkolny  

 

4.  Do Projektu mogą przystąpić  uczniowie spełniający poniższe podstawowe kryteria: 

� Są uczniami klas pierwszych, drugich i trzecich w roku szkolnym 2019/2020, 

� Nie brali wcześniej udziału w projekcie dot. kształcenia zawodowego. 

� Uzyskali co najmniej ocenę poprawną z zachowania na koniec klasy I / II bądz na 

świadectwie ukończenia SP lub GIM 

� Będą brać udział we wszystkich zaplanowanych działaniach projektowych, mających 

na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych i nabycie umiejętności na rynku 

pracy. 

� Wypełnili poprawnie Formularz Zgłoszeniowy (wraz z wymaganymi załącznikami) i 

złożyli go do sekretariatu szkoły w terminie do 20 września 2019. 



 

 

 

5. Szczegółowe kryteria rekrutacji to:  

�  uczniowie z niepełnosprawnością - 6pkt,  

�  uczniowie z rodzin, gdzie co najmniej jeden z rodziców jest bezrobotny oraz z rodzin 

najuboższych (na podstawie oświadczenia o dochodach w przeliczeniu na członka 

rodziny - 3pkt,  

�  uczniowie z rodzin niepełnych - 1pkt,  

� uczniowie z wysokimi wynikami klasyfikacji z przedmiotów zawodowych (ocena 

minimum dobra)-2pkt 

� uczniowie z niskimi wynikami klasyfikacyjnymi z przedmiotów zawodowych (ocena 

najwyżej dostateczna)-1pkt,  

 

6.  Zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy spełniają kryteria i uzyskają największą 

liczbę punktów Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę zakwalifikowanych uczestników 

i listę rezerwową 5 kandydatów do projektu. 

7.  Na listę rezerwową dostaną się uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do 

programu ze względu na niższą liczbę punktów 

8. W razie rezygnacji lub usunięcia kandydata z udziału w projekcie, zostanie wybrana 

osoba z listy rezerwowej, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

 

9. W przypadku niewystarczającego naboru w wyniku przeprowadzonej rekrutacji 

zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja uzupełniająca na zasadach 

określonych w odrębnym regulaminie. 

 

10. Formularz  Zgłoszeniowy jest umieszczony na stronie szkoły w miejscu 

informującym o projekcie. 

 

11. Procedura odwoławcza: 

� Każdemu uczniowi, który złożył Formularz Zgłoszeniowy i wszystkie wymagane 

załączniki  i nie zakwalifikował się do udziału w projekcie, przysługuje prawo 

jednokrotnego odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 1 tygodnia 

od ogłoszenia wyników  rekrutacji. 

� Uczeń składa wówczas do Sekretariatu szkoły pisemny wniosek odwoławczy, który 

musi zawierać: datę, dane ucznia, dane szkoły, powód zakwestionowania decyzji 

Komisji Rekrutacyjnej i/ lub wskazanie konkretnych zarzutów o charakterze 



 

proceduralnym, jeżeli zdaniem ucznia naruszenia takie miały miejsce, wraz z 

uzasadnieniem,  podpis ucznia 

12. Komisja odpowie na wniosek do 5 dni roboczych od złożenia odwołania. 

 

§7 

Zasady uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Rekrutacja beneficjentów do Projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych 

szans, w tym z zasadą równości płci. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, w oparciu o czytelne i jawne zasady. 

3. Nabór uczestników prowadzony będzie na podstawie kryteriów udziału w projekcie 

ustalonych przez Realizatora Projektu. 

4. Uczestnictwo w Projekcie jest równoznaczne ze spełnieniem następujących warunków: 

a. Spełnienie przez osobę kryteriów formalnych określonych w §5 pkt 1 i 2 

b. Złożenie formularza zgłoszeniowego, a następnie: 

- informacja o uczestniku projektu (formularz danych osobowych), 

- oświadczenie uczestnika projektu (dotyczące administracji danymi osobowymi i 

zbierania ich w centralnym systemie teleinformatycznym) 

 

§8 

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

2. Zakres wsparcia oferowanego uczestnikowi w ramach projektu obejmuje realizację 

zajęć wymienionych w paragrafie §4, po złożeniu przez uczestnika projektu deklaracji 

uczestnictwa 

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a. Aktywnego uczestnictwa we wszystkich przewidzianych formach wsparcia 

wymienionych w §24 

b. Uczestnictwa w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym programem, przy 

minimum 75% obecności; większa liczba nieobecności spowoduje skreślenie z 

listy uczestników; 

c. Przystępowania do egzaminów i innych form sprawdzających nabytą wiedzę, 

umiejętności, kompetencje, kwalifikacje; 

d. Udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, związanych 

z przeprowadzaniem rekrutacji, monitoringu, promocji i ewaluacji, a także w 



 

zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Realizatora Projektu z obowiązków 

sprawozdawczych 

e. Wypełniania ankiet i kwestionariuszy dostarczanych zarówno przez Realizatora 

jak również realizatorów kursów, warsztatów i konsultacji oraz udzielania 

informacji niezbędnych do realizacji projektu przez te osoby/podmioty 

f. Udziału w badaniach ewaluacyjnych 

g. Niezwłocznego informowania opiekuna grupy uczniów o przeszkodach 

uniemożliwiających udział we wszystkich przewidzianych formach wsparcia. 

4. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

a. Nieodpłatnego uczestniczenia w formach wsparcia wymienionych w paragrafie  

§4 

b. Zgłaszania uwag i oceny kursów, warsztatów, w których uczestniczy, 

c. Otrzymania nieodpłatnie materiałów dydaktycznych oraz piśmienniczych, których 

odbiór będzie kwitować podpisem , 

d. Ustalenia indywidualnych terminów spotkań ze specjalistami np. doradcami, 

e. Otrzymania certyfikatów lub zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach i 

kursach, potwierdzających nabycie kompetencji/kwalifikacji 

f. Rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w 

przypadku gdy: rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub 

zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego 

Regulaminu (np. poważna choroba, zdarzenie losowe, znalezienie zatrudnienia 

itp.) 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 i obowiązuje przez cały czas trwania 

projektu. 

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Realizatora  i na stronie internetowej 

Realizatora. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu, mając na uwadze 

konieczność osiągnięcia wskaźników założonych w projekcie 

 

 

/-/ Koordynator Projektu 


