Regulamin rekrutacji w ramach projektu
„Nowe umiejętności – nowe możliwości”
Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
§1
Definicje
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) „biurze projektu” – należy przez to rozumieć siedzibę Zespołu Szkół im. Wincentego
Witosa w Zarzeczu, 37-200 Zarzecze 1 – Gabinet Księgowości;
2) „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest
rekrutacja uczestników/uczestniczek do wszystkich grup wsparcia, w skład którego
wejdą: Pani Elżbieta Wołoszyn-Bąk – Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej oraz
Pani Barbara Górska, Pan Bogusław Bąk i Pan Stanisław Zagaja;
3) Okres realizacji projektu od 1 września 2016 r. do 30 września 2019 r.;
4) „Projekcie” oznacza to Projekt Pt. Nowe umiejętności – nowe możliwości
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020,
realizowanego przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu;
5) „realizatorze” – należy przez to rozumieć Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa
w Zarzeczu, 37-205 Zarzecze 1;
6) „terenach wiejskich” – należy przez to rozumieć (zgodnie z definicją Głównego
Urzędu Statystycznego), tereny położone poza granicami administracyjnymi
miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy
miejsko – wiejskiej.
§2
Zakres wsparcia
1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach
zadania realizowanego przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu,
37-205 Zarzecze 1.
2. Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów Technikum w Zespole Szkół
im. Wincentego Witosa w Zarzeczu oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.
3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia,
współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
4. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
1) Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji
zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy
specjalistyczne:
a) kurs/szkolenie - baristy – 60 uczniów,
b) kurs/szkolenie - kelnerski – 75 uczniów,
c) kurs/szkolenie - barmański – 60 uczniów,
d) kurs/szkolenie - carvingu – 50 uczniów,
e) kurs obsługi wózka widłowego – 12 uczniów,
f) kurs/szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania logistycznego – 24 uczniów,
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g) kurs obsługi kasy fiskalnej – 60 uczniów,
2) Zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego – 120 uczniów,
3) Staże w zakładach pracy – 120 uczniów.
4) Doskonalenie nauczycieli – 8 osób.
5. Formy wsparcia o których mowa w ust. 4 będą się odbywać na podstawie
szczegółowego harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej szkoły.
6. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego
harmonogramu.
§3
Uczestniczki i uczestnicy projektu
1. Uczestniczkami i uczestnikami projektu mogą być uczennice i uczniowie Technikum
oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa
w Zarzeczu, 37-205 Zarzecze 1, prowadzonej przez Powiat Przeworski. W projekcie
uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Technikum, którzy złożyli formularz
zgłoszeniowy wraz z załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie
przez Komisje Rekrutacyjną.
2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrane/ni na podstawie złożonych
formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 1) i oświadczeń o dochodach
(załącznik nr 4).
3. Liczba osób uczestniczących w zajęciach jest uzależniona od charakteru zajęć:
1) Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji
zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy
specjalistyczne:
a) kurs/szkolenie - baristy – skierowany jest do 60 uczniów Technikum
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Z kursu/szkolenia
skorzysta: 15 uczniów w 2016 roku, 15 uczniów w 2017 roku, 15 uczniów
w 2018 roku i 15 uczniów w 2019 roku;
b) kurs/szkolenie - kelnerski – skierowany jest do 75 uczniów Technikum
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Z kursu/szkolenia
skorzysta: 30 uczniów w 2017 roku, 30 uczniów w 2018 roku i 15 uczniów
w 2019 roku;
c) kurs/szkolenie - barmański – skierowany jest do 60 uczniów Technikum
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Z kursu/szkolenia
skorzysta: 15 uczniów w 2016 roku, 15 uczniów w 2017 roku, 30 uczniów
w 2018 roku;
d) kurs/szkolenie - carvingu – skierowany jest do 50 uczniów Technikum
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Z kursu/szkolenia
skorzysta: 20 uczniów w 2017 roku, 20 uczniów w 2018 roku i 10 uczniów
w 2019 roku;
e) kurs obsługi wózka widłowego – skierowany jest do 12 uczniów Technikum
w zawodzie technik logistyk. Z kursu/szkolenia skorzysta: 6 uczniów w 2018
roku, 6 uczniów w 2019 roku;
f) kurs/szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania logistycznego – skierowany
jest do 24 uczniów Technikum w zawodzie technik logistyk. Z kursu/szkolenia
skorzysta: 8 uczniów w 2017 roku, 8 uczniów w 2018 roku i 8 uczniów
w 2019 roku;
Strona 2 z 6

4.

5.
6.

7.

g) kurs obsługi kasy fiskalnej – skierowany jest do 60 uczniów Technikum
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk.
Z kursu/szkolenia skorzysta: 12 uczniów w 2016 roku, 24 uczniów
w 2017 roku, 12 uczniów w 2018 roku i 12 uczniów w 2019 roku.
2) Zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego – skierowane są do 120 uczniów
Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik
logistyk. Dla każdego uczestnika projektu przewidziane jest 6 godzin zajęć.
3) Staże w zakładach pracy – skierowane są do 120 uczniów Technikum w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk. Ze staży
skorzysta: 40 uczniów w 2017 roku, 40 uczniów w 2018 roku i 40 uczniów
w 2019 roku.
Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować
będzie się, oprócz wymogów określonych w ust. 3, następującymi preferencjami:
1) Nabór będzie odbywał się wg:
a) kryteriów formalnych (oświadczenie): jest uczniem technikum Zespołu Szkół
w Zarzeczu, dobrowolnie chce korzystać z wsparcia w ramach projektu;
b) kryteriów dodatkowych (podstawa do list rankingowych):
 średnia ocen z przedmiotów zawodowych na ostatnim świadectwie
- dokument źródłowy - arkusze ocen = ilość pkt,
 mieszkaniec wsi – 2pkt,
 niski status materialny - oświadczenie o dochodzie (próg finansowy będzie
stanowiła kwota 850 zł) - uczniowie o dochodzie na jednego członka
rodziny poniżej tej kwoty otrzymają – 2pkt,
 osoba niepełnosprawna - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
– 5pkt,
 rekomendacja doradcy zawodowego - opinia doradcy o danym uczniu
– do 5 pkt.
2) Dla kursu wózka widłowego wymagane jest ukończenie 18 roku życia oraz brak
przeciwwskazań zdrowotnych.
3) W pierwszej kolejności będą kwalifikowani uczniowie klas programowo
najwyższych.
4) Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
objętych wsparciem.
Uczennice i uczniowie mają prawo do udziału w więcej niż jednym rodzaju zajęć
(z zastrzeżeniem braku możliwości dwukrotnego udziału w takich samych zajęciach).
Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału
w Projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia
uczestnika/uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany/-na
kolejny/-na w rankingu uczeń/uczennica z listy rezerwowej.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób tego samego miejsca na liście
rankingowej o udziale w projekcie rozstrzygają:
1) W pierwszej kolejności będą kwalifikowani uczniowie klas programowo
najwyższych;
2) W przypadku uczniów uczących się w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych pierwszeństwo będą mieć mężczyźni natomiast w przypadku
uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk pierwszeństwo będą mieć
kobiety;
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3) Pierwszeństwo mają uczniowie osiągający lepsze wyniki w nauce z przedmiotów
zawodowych realizowanych w ostatnim półroczu lub roku szkolnym
(w zależności od terminu naboru);
4) Termin złożenia formularza zgłoszeniowego.
8. Rekrutacja nauczycieli (8 osób) odbędzie się w oparciu o dobrowolną deklarację
udziału w projekcie, zbieżność z posiadanymi kwalifikacjami i nauczanymi
przedmiotami oraz możliwość wzięcia udziału w formie doskonalenia ze względu na
stan zdrowia, obowiązki pozaszkolne, rodzinne itp. Szkolenia zostały zaplanowane
zgodnie z opracowaną Diagnozą, uwzględniającą opisane warunki.
§4
Proces Rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, poszanowaniem zasad równości
płci.
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym.
3. W roku szkolnym 2016/2017 rekrutacja na kursy/szkolenia będzie przeprowadzana od
5 do 15 grudnia 2016 roku. Rekrutacja na doradztwo zawodowe będzie się odbywać
na bieżąco i w miarę potrzeb. Rekrutacja na staże będzie przeprowadzana od 1 do
15 lutego 2017 roku.
4. W roku szkolnym 2017/2018 rekrutacja na kursy/szkolenia będzie prowadzona od
18 do 29 września 2017 roku oraz od 15 do 26 stycznia 2018 roku., natomiast na staże
od 15 do 26 stycznia 2018 roku. Rekrutacja na doradztwo zawodowe będzie się
odbywać na bieżąco i w miarę potrzeb.
5. W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja na kursy/szkolenia będzie prowadzona od
17 do 28 września 2018 roku oraz od 14 do 25 stycznia 2019 roku., natomiast na staże
od 14 do 25 stycznia 2019 roku. Rekrutacja na doradztwo zawodowe będzie się
odbywać na bieżąco i w miarę potrzeb.
6. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie roku szkolnego, o ile nie
uniemożliwia tego charakter zajęć.
7. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły,
na stronie internetowej projektu/szkoły, przekazane będą w formie ustnej przez
wychowawców klas.
8. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz
zgłoszeniowy (wzór załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), do koordynatora
(w biurze projektu) w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze dostępnym na
stronie internetowej projektu/szkoły, tablicy ogłoszeń oraz w biurze projektu.
9. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat/kandydatka może
zostać poproszony bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie
o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.
10. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą zawierały braki formalne, które
nie zostały uzupełnione w ciągu trzech dni roboczych od wezwania do uzupełnienia
nie będą rozpatrywane.
11. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba
odpowiedzialna za rekrutację.
12. O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do danej formy wsparcia decyduje Komisja
Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu.
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13. W przypadku nie rekrutowania planowanej liczby uczestników/uczestniczek na
konkretne kursy/szkolenia oraz staże, termin rekrutacji może ulec wydłużeniu do
3 miesięcy.
14. Komisja Rekrutacyjna w ciągu tygodnia od zakończenia rekrutacji podejmie decyzję
o zakwalifikowaniu do projektu uczniów i uczennic spełniających wymogi formalne.
Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób
rezerwowych.
Następnie
komisja,
powiadamia
uczniów
i
uczennice
o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie.
15. Uczeń/uczennica zakwalifikowany/-na do udziału w projekcie może zostać skreślony
z listy uczestników w przypadku:
 na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia lub wniosek
koordynatora/koordynatora staży uzasadniony rażącym naruszeniem zasad
uczestnictwa w zajęciach.
 w przypadku nieusprawiedliwieni opuszczenia co najmniej 20% zajęć,
 samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki.
Jednocześnie w ww. przypadkach zastrzega się możliwość dochodzenia od
uczestnika/uczestniczki kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie.
16. Udział danego/ej ucznia/uczennicy w Projekcie może ustać również w przypadku:
 skreślenia z listy uczniów szkoły,
 przyczyn losowych (np. długotrwała choroba)
17. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu w przypadkach, o których
mowa w ust. 15 lub ust. 16 dokonuje koordynator/koordynator staży wpisując
równocześnie na listę uczestniczek i uczestników (o ile jest to uzasadnione
merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji zajęć/kursu) osobę z listy
rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.
18. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczniów/uczennic podpisuje:
 deklarację udziału w projekcie – załącznik nr 2;
 oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 3;
19. Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej
projektu/szkoły oraz w biurze projektu.
20. O pozytywnym ukończeniu danej formy wsparcia i jednocześnie możliwości
uzyskania zaświadczenia w tym zakresie świadczy:
1) Uczestnictwo w co najmniej 50% zajęć (w tym w skali wszystkich godzin
– maksymalnie 20% nieobecności nieusprawiedliwionych):
2) Pozytywnie zaliczeniu testu końcowego lub innej formy weryfikacji
wiedzy/umiejętności zrealizowanej przez nauczyciela/instruktora danej formy
wsparcia:
3) W przypadku kursów dających uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami
instytucji certyfikujących.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie dniem 16 grudnia 2016 roku.
2. Uczestniczka/uczestnik projektu ma obowiązek wypełnienia ankiet ewaluacyjnych
i uczestnictwa w zajęciach w wyznaczonych terminach.
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez
koordynatora/asystenta koordynatora projektu.
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Załączniki:
1. Wzór formularza zgłoszeniowego;
2. Wzór deklaracji udziału w projekcie;
3. Wzór oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu;
4. Oświadczenie o dochodach ucznia za ubiegły rok kalendarzowy.
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