Projekt pn. ”Zadbaj o swoją przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Koniecpol, 17 stycznia 2019 r.

REGULAMIN REKRUTACJI
I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.

„Zadbaj o swoją przyszłość”

Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn.
„Zadbaj o swoją przyszłość”,
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Nr projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0302/18
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§1
Informacja o Projekcie
1.

Projekt „Zadbaj o swoją przyszłość” realizowany jest przez Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. Beneficjentem projektu jest Powiat Częstochowski.
2. Celem głównym projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości
kształcenia

zawodowego

w

Zespole

Szkół

Ponadgimnazjalnych

w

Koniecpolu,

ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 80 uczniów szkoły i dostosowanie
kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni
i warsztatów

szkolnych,

wzrost

kompetencji/kwalifikacji

nauczycieli

kształcenia

zawodowego oraz organizację dla uczniów: zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego,
zajęć specjalistycznych w zakresie logistyki, symulacyjnej firmy handlowej, prowadzenia
własnej działalności gospodarczej, zajęć gastronomicznych, laboratorium transportowego,
obsługi tachografów, diagnostyki i naprawy klimatyzacji, wykonywania różnych rodzajów
tynków, języków obcych branżowych, płatnych staży/praktyk oraz kursów: ECDL, operatora
koparko-ładowarki, spawania MAG, operatora wózków widłowych, obsługi kas fiskalnych,
przedstawiciela handlowego, tworzenie sklepu internetowego, carvingu, baristy, korzystania
z profesjonalnego sprzętu w kuchni przy tworzeniu dań.
3. Projekt realizowany jest w okresie: od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
4. Projektem zostaną objęci uczniowie ZSP w Koniecpolu kształcący się z zawodach: technik
logistyk, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, kierowca
mechanik/mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
5. Wsparcie zostanie udzielone w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2019/2020.
6. Udział w Projekcie jest bezpłatny - koszty związane z realizacją form wsparcia
współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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§2
Oferowane formy wsparcia
1. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia :
 Doradztwo zawodowe: indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, obowiązkowe
dla wszystkich uczestników projektu;
 Dodatkowe zajęcia z

przedmiotów zawodowych

dla uczestników projektu

kształcących się z zawodach: technik logistyk, technik handlowiec, technik żywienia
i usług

gastronomicznych,

kucharz,

kierowca

mechanik/mechanik

pojazdów

samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie;


Kursy, w tym kursy certyfikowane;



Praktyki/staże zawodowe.

2. Opis form wsparcia:
 Doradztwo zawodowe
Celem zajęć będzie określenie dla każdego ucznia/uczennicy form wsparcia adekwatnych do
wymogów instytucji z otoczenia społeczno - gospodarczego wstępnie wybranych na etapie
rekrutacji do projektu oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania, w którym zostanie
określona ścieżka rozwoju edukacyjno – zawodowego ucznia/uczennicy zgodna z ich
predyspozycjami i kompetencjami. Zajęcia będą odbywały się w grupach ok. 5 osobowych
i indywidualnie z doradcą zawodowym.


Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych

Uczniowie/uczennice uczestniczyć będą w specjalistycznych zajęciach w zakresie zawodu,
w którym się kształcą. Będą to zajęcia dodatkowe rozwijające wiedzę i umiejętności
uczniów/uczennic w obszarach kluczowych dla danego zawodu ukierunkowane na nabywanie
umiejętności praktycznych. Zajęcia będą prowadzone w czasie wolnym od szkolnych zajęć na
terenie szkoły. Harmonogram zajęć będzie ustalony z nauczycielami prowadzącymi zajęcia
i dostosowany do możliwości lokalowych i czasowych szkół biorących udział w projekcie
oraz uczestników/uczestniczek projektu.
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 Kursy, w tym kursy certyfikowane
Uczniowie/uczennice wezmą udział w kursach, w tym kursach certyfikowanych nadających
uprawnienia oraz uzupełniających wiedzę i umiejętności w obszarach kluczowych dla danego
zawodu.

Harmonogram

zajęć

będzie

ustalany z

Koordynatorami/kami

szkolnymi

i dostosowany do możliwości czasowych uczestników/uczestniczek projektu.
 Praktyki/staże zawodowe
45 uczestników/uczestniczek projektu odbędzie staże/praktyki zawodowe.
Staże i praktyki będą dodatkowymi zajęciami praktycznymi realizowanymi u pracodawców
w wymiarze 150 godzin na osobę. Każdy uczeń/uczennica otrzyma stypendium. Staże
i praktyki zawodowe będą realizowane na podstawie programów opracowanych przez
nauczycieli danego zawodu we współpracy z pracodawcami z uwzględnieniem predyspozycji
psychofizycznych i zdrowotnych uczniów/uczennic, poziomu wykształcenia i kwalifikacji
zgodnie

z

dokumentacją

opracowaną

w

trakcie

doradztwa

zawodowego.

Uczestnikom/uczestniczkom staży i praktyk zostaną zapewnione przez pracodawcę
odpowiednie

stanowiska

pracy,

przeszkolenie

w

zakresie

BHP,

przepisów

przeciwpożarowych i regulaminu pracy, a także nadzór nad odbywaniem stażu/praktyki,
monitorowanie nabywania umiejętności, wydania dokumentu o ukończeniu stażu/praktyki.
Każdemu uczestnikowi/uczestniczce stażu/praktyki zostanie przydzielony opiekun/opiekunka.
§3
Zasady rekrutacji do Projektu
1. Rekrutacja uczniów/uczennic do Projektu obejmuje:
 zamieszczenie ogłoszenia o naborze na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie
internetowej szkoły, przeprowadzenie spotkań informacyjnych przez koordynatora;
 składanie

dokumentów

rekrutacyjnych

przez

uczniów/uczennice:

formularza

zgłoszeniowego oraz oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 weryfikację dokumentów rekrutacyjnych przez nauczycieli przygotowujących
diagnozę potrzeb szkoły/uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektu oraz
koordynatora;
 wybór uczestników/uczestniczek;
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 sporządzenie list uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz
list rezerwowych przez nauczycieli;
 weryfikację i zatwierdzenie list uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału
w Projekcie oraz list rezerwowych przez koordynatora projektu;
 poinformowanie o wynikach rekrutacji;
 złożenie przez uczestników/uczestniczki deklaracji uczestnictwa w Projekcie;
 nabór uczestników/uczestniczek będzie trwał nie krócej niż 7 dni kalendarzowych.
Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych potrwa nie dłużej niż 5 dni kalendarzowych
od zakończenia naboru do projektu, sporządzenie, weryfikacja oraz zatwierdzenie list
podstawowych i rezerwowych nastąpi niezwłocznie po zakończeniu oceny
dokumentów rekrutacyjnych. W sytuacjach wątpliwych, decyzję o zakwalifikowaniu
uczestnika/uczestniczki do projektu podejmuje Koordynator Projektu;
 poinformowanie o wynikach rekrutacji poprzez podanie do publicznej wiadomości list
uczniów/uczennic przyjętych do Projektu oraz list rezerwowych przez Koordynatora
Projektu (spotkanie informacyjne z kandydatami).
2. Do nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach danego zawodu należy dostarczyć
komplet dokumentów rekrutacyjnych:
 formularz zgłoszeniowy do Projektu (zał. 1)
 oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych (zał. 2)
 po zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie należy dostarczyć deklarację
uczestnictwa w Projekcie. (zał.3)
Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
3. W uzasadnionych przypadkach Koordynator może zażądać dodatkowych dokumentów,
potwierdzających kwalifikowalność ucznia/uczennicy.
4. Niezłożenie wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie.
5. Wzory dokumentów rekrutacyjnych będą dostępne u Koordynatora, nauczycieli kształcenia
zawodowego, a także na stronie internetowej szkoły.
6. W pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną uczniowie/uczennice z największą liczbą
punktów.
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7. W przypadku niezakwalifikowania ucznia/uczennicy do udziału w projekcie ze względu na
ograniczoną liczbę miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa. Uczniowie/uczennice z listy
rezerwowej przyjmowani będą do udziału w projekcie w momencie zwolnienia się miejsca.
8. W przypadku zadań, w których udział biorą uczniowie kształcących się w różnych
zawodach i/lub z klas kształcących się w tym samym zawodzie lecz różnych klas
rocznikowych, udział poszczególnej grupy osób jest proporcjonalny do ogólnej liczby
uczestników w zadaniu, ze względu na brak możliwości porównania wyników uczniów
kształcących się w różnych zawodach/klasach.
9. Rekrutacja do projektu w ramach zadań:
 Zadanie 1: Komputerowe wspomaganie dokumentacji w działalności przedsiębiorstwa
logistycznego – zajęcia specjalistyczne skierowane do 16 uczniów kształcących się
w zawodzie technik logistyk,
 Zadanie 2: Zajęcia specjalistyczne: symulacyjna firma handlowa, wybieram biznes
oraz kursy przedstawiciela handlowego i tworzenie sklepu internetowego skierowane
do 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec,
 Zadanie 3:Zajęcia specjalistyczne nowoczesne techniki przygotowanie i dekorowania
potraw, korzystania z profesjonalnego sprzętu w kuchni, kursy: kelnerski, carvingu,
baristy, skierowane do 12 uczniów kształcących się w zawodzie kucharz i technik
żywienia i usług gastronomicznych wraz z zadaniem 13: Organizacja wysokiej jakości
staży i praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami

dla minimum

45 uczniów,
 Zadanie 4: Zajęcia specjalistyczne laboratorium transportowe, obsługa tachografów
skierowane do 20 uczniów kształcących się w zawodzie kierowca mechanik/mechanik
pojazdów samochodowych – laboratorium transportowe,
 Zadanie 7: Języki obce branżowe: język niemiecki skierowany do 12 uczniów
kształcących się w zawodzie technik handlowiec oraz język angielski skierowany do
12 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk,
 Zadanie 8: Kurs informatyczny ECDL PTI Standard skierowany do 12 uczniów
kształcących się w Technikum i Szkole Branżowej I stopnia,
zostanie przeprowadzona w styczniu 2019 r. po zakończeniu I semestru,
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Natomiast rekrutacja do zadań:
 Zadanie 4: Zajęcia specjalistyczne laboratorium transportowe, obsługa tachografów
skierowane do 20 uczniów kształcących się w zawodzie kierowca mechanik/mechanik
pojazdów samochodowych – obsługa tachografów,
 Zadanie 5: Zajęcia specjalistyczne diagnostyka i serwis urządzeń/instalacji
klimatyzacyjnych kierowane do 10 uczniów kształcących się w zawodzie kierowca
mechanik,
 Zadanie 6: Zajęcia specjalistyczne rodzaje i sposoby wykonywania tynków
skierowane do 14 uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie,
 Zadanie 9: Doradztwo edukacyjno- zawodowe obejmujące każdego uczestnika
projektu,
 Zadanie 10: Kurs spawania metodą MAG skierowany do 30 uczniów kształcących się
w zawodzie kierowca mechanik oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie,
 Zadanie 11: Kurs operatora wózka widłowego skierowany do 40 uczniów
kształcących się w zawodzie technik logistyk, technik handlowiec i kierowca
mechanik,
 Zadanie 12: Kurs koparko- ładowarki skierowany do 14 uczniów kształcących się
w zawodzie technik logistyk, technik handlowiec i kierowca mechanik oraz obsługi
kas fiskalnych skierowany do 20

uczniów kształcących się w zawodzie technik

logistyk, technik handlowiec,
 Zadanie 13: Organizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych we współpracy
z pracodawcami dla minimum 45 uczniów,
zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych terminach:
 styczeń 2019 r. po zakończeniu I semestru,
 styczeń 2020 r. po zakończeniu I semestru.
10. Kryteria uczestnictwa
Kryteria formalne:
 uczeń

Branżowej

Szkoły

I

stopnia

lub

technikum

w

Zespole

Szkół

Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu;
 zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);
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 ukończone 18 lat (w przypadku kursów operatora koparko-ładowarki, wózków
widłowych, spawania MAG);
 zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia (w przypadku kursów
operatora koparko-ładowarki, spawania MAG);

Kryteria merytoryczne:
 zgodność profilu kształcenia z profilem zajęć w projekcie – 1pkt.;
 frekwencja za zajęciach minimum 70% - 1pkt., dodatkowo 1pkt. za każde 5% powyżej
70%;
 pozytywna ocena z przedmiotów zawodowych: dostateczna – 1pkt., dodatkowo 1 pkt.
za każdy poziom poniżej oceny dostatecznej;
 do doradztwa edukacyjno-zawodowego – wszyscy uczestnicy projektu;
Kryteria dodatkowe/ premiujące:
 osoby o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 2pkt.;
 osoby z obszarów wiejskich – 2pkt.;
 kobiety (dotyczy zadań: 1, 4-8, 10-13) – 2pkt;
 osoba o niskim statusie materialnym, np. pobierająca stypendium, dopłaty – 2pkt.
Osoby z niepełnosprawnością zgłaszające się do projektu zostaną do niego obligatoryjnie
przyjęte.
O miejscu na liście uczestników decydować będzie liczba uzyskanych punktów po spełnieniu
przez potencjalnych uczestników kryteriów formalnych, merytorycznych i premiujących.
W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie wyższa frekwencja na zajęciach.

§4
Zasady uczestnictwa w Projekcie – prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek
Projektu
1. Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do:
 Udziału w zajęciach, do którego przystąpił/a;
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 Otrzymania dostępu do pomocy dydaktycznych do zajęć, w których uczestniczy
w ramach Projektu.
2. Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
 Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych
 Zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu;
 Systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie
z ustalonym harmonogramem zajęć, potwierdzonego listą obecności w dzienniku
zajęć;
 Wypełniania ankiet dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu;
 Bieżącego informowania Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić jego/jej udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności
na zajęciach;
 Samodzielnego nadrobienia opuszczonych zajęć w przypadku nieobecności;
 Stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane
z realizacją projektu;
 Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia
wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu;
 Informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.
§5
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki z Projektu
w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub
rezygnacji z nauki w szkole.
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa w przypadkach uzasadnionych
i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może
być znana przez uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
3. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Projekcie konieczne jest złożenie deklaracji
rezygnacji z udziału w Projekcie.
§6
Postanowienia końcowe

Strona 9 z 10

Projekt pn. ”Zadbaj o swoją przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 - 2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego
i polskiego - w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, przez cały
okres realizacji Projektu.
4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu
oraz stosowania się do niego.
5. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
6. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego „Regulaminu”.
7. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.zszkol.pl
w sekretariacie szkoły oraz u Koordynatora Projektu sala nr 31 w ZSP w Koniecpolu.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy do Projektu.
2.Oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Osobowych.
3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie.
4. Deklaracja rezygnacji z udziału w Projekcie.
5. Deklaracja rezygnacji z udziału w zadaniu.
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