REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE „NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY”
realizowanym przez
POWIAT CHOSZCZEŃSKI / ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W CHOSZCZNIE
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§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki udziału oraz podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu
„Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś
Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.6. Wsparcie Szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego .
Beneficjentem projektu jest Powiat Choszczeński, który nadzoruje realizacje projektu.
Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.
Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, 73-200
Choszczno, ul. Polna 5, tel. 95 765 2539, e-mail: sekretariatch@vp.pl
Projekt realizowany jest w okresie 02.11.2016 – 30.09.2019.
Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 90 uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły
Zawodowej z Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty
edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 2 poprzez podniesienie u 90 uczniów umiejętności oraz
kwalifikacji zawodowych do końca września 2019 roku.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Projekcie – oznacza to projekt pt. „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”
realizowanego
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.6. Wsparcie
Szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących
w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
zawodowego.
2. Beneficjencie projektu – oznacza to Powiat Choszczeński.
3. Realizatorze projektu – oznacza to Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.
4. Uczestniku Projektu – oznacza to ucznia Technikum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, ul. Polna 5, 73-200 Choszczno.

§3
Formy wsparcia
1. Projekt zakłada udzielenie wsparcia w okresie 01.2017 – 09.2019 roku 90 uczniom Zespołu
Szkół Nr 2 w Choszcznie.
2. Wsparcie w ramach projektu, jest następujące:
a) Staże organizowane u pracodawców dla 90 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie
w wymiarze 150 godzin dla jednego ucznia. W wakacyjnych stażach u pracodawców mogą
wziąć udział uczniowie, którzy przed ich rozpoczęciem ukończą 16 lat.
b) Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla 90 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie
w wymiarze 5 godzin dla jednego ucznia.
c) Kurs prawa jazdy kat. B dla 60 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie w wymiarze 30
godzin zajęć grupowych z teorii oraz 30 godzin zajęć praktycznych dla jednego ucznia.
W kursie prawo jazdy kat. B mogą wziąć udział tylko uczniowie, którzy do dnia rozpoczęcia
kursu spełnią wymagania formalne (osiągną wiek zgodny z ustawą). Zajęcia z teorii zostaną
zorganizowane w 8 grupach (4 grupy po 6 osób i 4 grupy po 9 osób).
d) Kurs spawacza dla 12 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie. Kurs zostanie
zorganizowany w dwóch grupach szkoleniowych po 6 osób dla każdej grupy. Kurs dla jednej
grupy trwać będzie 100 godzin (20 sobót po 5 godzin).
e) Stypendia dla 10 uzdolnionych uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie.
§4
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
a) Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
b) Wypełnienie i złożenie następujących załączników dostępnych w wyznaczonych punktach
szkół;
- formularza zgłoszeniowego do projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu,
- oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych (zgodnie z wzorem załącznika nr 2),
- oświadczenie o średniej ocen z przedmiotów zawodowych, frekwencji i ocenie z
zachowania za ostatni semestr (uczeń klasy I)/ na koniec roku szkolnego (uczniowie klas
starszych) + opinia wychowawcy (zgodnie z wzorem załącznika nr 3).
c) Zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną, składającą się z trzech osób: Pracownika
do spraw staży i zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu i dwóch Doradców
Zawodowych.
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§5
Zasady rekrutacji Uczestników Projektu
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w następujących terminach:
a) 01 – 03. 2017
b) 04 – 06. 2017
c) 01 – 03. 2018
d) 09 - 12. 2018
e) 01 - 03. 2019
Kwalifikacja uczestników projektu dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną.
Jeden uczeń może wziąć udział w kilku formach wsparcia.
Każdy uczeń, który weźmie udział w Kursie prawa jazdy kat. B lub w kursie spawacza musi
wziąć udział w stażu u pracodawcy i w doradztwie zawodowo-edukacyjnym.
Szczegółowe kryteria rekrutacji uczestników Kursu prawo jazdy kat. B i Kursu spawacza:
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych
4,0 i więcej
3,0 – 3,99
2,0 – 2,99
2,0
Frekwencja
co najmniej 90%
89,9%-80%
79,9%-70%
poniżej 70%
Zachowanie

3p
2p
1p
0p

wzorowe lub bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie lub naganne
Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto

3p
2p
1p
0p

3p
2p
1p
0p

1p
0p

Brak posiadanych uprawnień
Brak prawa jazdy kat. B/
Brak uprawnień spawacza

1p

6. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji uczestników projektu biorąc pod uwagę:
a) Kompletność i poprawność złożonych dokumentów rekrutacyjnych
b) Kryteria rekrutacji w projekcie wymienione w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
c) W przypadku uczniów o takiej samej liczbie punktów wyższe miejsce na liście zajmie uczeń
z wyższą frekwencją.

7. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie z poszanowaniem zasad równości szans, w tym
przeciwdziałania dyskryminacji.
8. Listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych formach wsparcia będą ustalane
według ilości uzyskanych punktów. W przypadku uczniów z taką samą liczbą punktów,
o miejscu na liście będzie decydowała frekwencja a potem średnia ocen.
9. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w poszczególnych formach wsparcia w ramach
projektu przewyższy liczbę przewidzianych miejsc, zostaną utworzone listy rezerwowe.
10.
Listy rezerwowe będą tworzone według kryteriów określonych w pkt. 5 niniejszego
paragrafu.
11.
Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list
podstawowych (przed rozpoczęciem realizacji wsparcia lub w przypadku, gdy liczba
zrealizowanych godzin przypadających na 1 uczestnika nie przekracza 30 % ogólnej liczby
godzin wsparcia).
12. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie ten sam typ wsparcia (na przykład
w przypadku rezygnacji osoby z zajęć pozalekcyjnych – kurs spawacza, na jej miejsce zostanie
przyjęta pierwsza osoba na liście rezerwowej, zainteresowana tą formą wsparcia ).
13. Listy uczniów zakwalifikowanych na zajęcia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń
w szkole.
14. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.
15. Rekrutacja uczniów, którzy otrzymają stypendium dla uzdolnionych uczniów będzie się
odbywała według odrębnego regulaminu (załącznik nr 4).
16. Informacje na temat rekrutacji umieszczane będą na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na szkolnej
stronie internetowej.
§6
Zasady uczestnictwa w Projekcie – Prawa i obowiązki Uczestników Projektu
1. Uczestnicy Projektu mają obowiązek:
a) Przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b) Podpisania oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
c) Regularne i punktualne uczestnictwo w zajęciach w ramach projektu,
d) Rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć, poddawanie się monitoringowi
zgodnie z zasadami o których mowa w § 7.
2. W przypadku nieobecności na zajęciach organizowanych w ramach projektu, uczestnik
zobowiązuje się do samodzielnego uzupełniania nieopanowanych treści i umiejętności.
3. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje z przyczyn:
a) Zdrowotnych,
b) Innych – należy wyjaśnić okoliczności i przedstawić dokument potwierdzający wystąpienie
określonych okoliczności.
4. Przekroczenie 20% nieobecności na zajęciach (bez usprawiedliwienia) będzie wiązało się
z koniecznością wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia przez jego rodziców/ opiekunów
prawnych, a w przypadku braku usprawiedliwienia – skreśleniem z listy uczestników Projektu.

5. W trakcie zajęć w szkole trwających minimum 5 godzin świadczony uczniom będzie drobny
poczęstunek ( napoje, kanapki).
6. Na zajęcia odbywające się w soboty uczniowie będą mieli zapewniony przywóz i odwóz.

§7
Zasady monitoringu
1. Na każdych zajęciach w ramach projektu obowiązywać będą dzienniki zajęć z listami obecności
gdzie notowane będą obecności uczestników.
2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie
uczestnictwa w projekcie.
3. Uczestnicy zobowiązani są informować Pracownika ds. staży i zajęć dodatkowych
realizowanych w ramach projektu o ewentualnych zmianach swojej sytuacji (np. zmiana miejsca
zamieszkania czy zameldowania).
4. Informacje, o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się
z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Instytucji Pośredniczącej.
§8
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać
z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez
Uczestnika Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników
szkolenia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia
społecznego.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych do
projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi
w §5.
§9
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej decyzji
posiada Realizator Projektu wraz z Beneficjentem.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Beneficjenta – Powiat Choszczeński w oparciu
o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W przypadku zmiany ww.
wytycznych Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania
projektu.

