Załącznik do uchwały nr 1164 Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 14września 2018 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
,,Ciekawsza nauka w Bolivarze- łatwiejszy start zawodowy”

Projekt realizowanyprzez Powiat Łęczyński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe.
Projekt realizowany na podstawie umowy nr 334/RPLU.12.04.00-06-0054/17-00 zawartej
w dn. 28.06.2018 r. z Samorządem Województwa Lubelskiego – pełniącym rolę Instytucji
Zarządzającej.
Typ projektu: I lit. a, b, c, d, e, f. Zakres interwencji (dominujący): Lepsze dopasowanie systemów
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
zatrudniania oraz wzmocnienia systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym
poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania do programów nauczania oraz
tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczna naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami.
Całkowita wartość projektu: 713 312, 50 zł
Kwota dofinansowania: 641 981, 25 zł ( w tym wkład UE 606 315, 62 zł)
§1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie.
2. Rekrutacja oparta jest na zasadzie równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zasadą równości szans
i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.
3. Biuro projektu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95a,
21-010 Łęczna, z dostępną dokumentacją wdrażanego projektu oraz kluczowym personelem
realizującym projekt. Ponadto w Zespole Szkół nr 2 w Milejowie, ul. Partyzancka 62 mieści się
biuro szkolne, z dostępnym personelem, tj. specjalistą ds. merytorycznych i wyposażenia pracowni
i specjalistą ds. rekrutacji i wsparcia szkoleniowego, gdzie gromadzona będzie dokumentacja oraz
inne informacje związane z rekrutacją.
4. Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie (uczniowie
Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i szkoły Branżowej I stopnia) zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
§2
1. Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego uczniów
z Zespołu Szkół im. S. Bolivara w powiecie łęczyńskim do potrzeb rynku pracy.
2. Cele szczegółowe projektu to:
1) podwyższenie kwalifikacji i kompetencji 15 nauczycieli kształcenia zawodowego,
2) wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych 70 uczniów,
3) rozwój współpracy wielostronnej nakierowanej na dostosowanie kształcenia zawodowego
do wymogów rynku pracy,
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rozwój form zdobywania kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku
pracy,
5) dostosowanie wyposażenia do potrzeb kształcenia praktycznej nauki zawodu.
3. Założone cele szczegółowe zostaną osiągnięte do 31.03.2020 r.
4. Realizacja projektu obejmuje organizację zajęć specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych dla
uczniów oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli, ponadto zaplanowano staże
zawodowe dla uczniów.
4)

§3
Warunki uczestnictwa oraz ogólne warunki rekrutacji
1. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara
w Milejowie (uczniowie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i szkoły Branżowej I
stopnia).Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Za rekrutację uczestników do projektu odpowiedzialna będzie Komisja Rekrutacyjna
w składzie: koordynator projektu, przedstawiciel nauczycieli zawodowców, pedagog szkolny,
przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
3. Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne będą na stronie internetowej szkoły oraz Powiatu
Łęczyńskiego.
4. Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych uczestnicy, opiekunowie prawni uczniów/uczennic
mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
5. Nadzór nad prawidłowym procesem rekrutacji uczniów/uczennic oraz nauczycieli do projektu
sprawuje Dyrektor Szkoły i koordynator projektu.
6. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą
i podpisem.
§4
Rekrutacja uczestników projektu
1. Rekrutacja prowadzona przez cały okres realizacji projektu, a w szczególności przed rozpoczęciem
poszczególnych form wsparcia – na poszczególne kursy zawodowe i staże przed ich rozpoczęciem.
2. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w Projekcie przy wszystkich typach wsparcia jest
wypełnienie i dostarczenie do biura projektu nw. dokumentów:
-Formularza zgłoszeniowego dla ucznia (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
-Formularza zgłoszeniowego dla nauczyciela (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
-Deklarację uczestnictwa w projekcie.
- Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:
a) weryfikacja formalna złożonych dokumentów, a więc poprawne wypełnienie dokumentów
i dostarczenie do sekretariatu Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,
 Spełnienie w/w wymogów – 1 pkt.
b) weryfikacja merytoryczna polegająca na analizie ocen, średniej ocen, opinii wychowawcy,
dokumentacji szkolnej (opinie, orzeczenia) uczniów
4. Kryteria rekrutacji:
a) formalne: uczęszczanie do Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Branżowej
I stopnia w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.
b) merytoryczne: opinia nauczyciela o potrzebie udziału na podstawie osiągnięć edukacyjnych
(średnia ocen z przedmiotów zawodowych, ocena z zachowania, frekwencja, opinia
wychowawcy);
Kryteria punktowe przy rekrutacji uczniów:
 niepełnosprawność kandydata ( opinia, orzeczenie PPP) - 5 pkt.
 kandydat pochodzi z rodziny o niskich dochodach (tj. jeżeli dochód rodzinyw przeliczeniu na
osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty674,00 zł;) – 3 pkt.
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 Wielodzietność rodziny uczestnika projektu (każde dziecko) – 1 pkt
 kandydat zamieszkuje tereny wiejskie – 2 pkt
 motywacja – 1 pkt.
 frekwencja – 2 pkt.
 uzyskane wyniki z zajęć specjalistycznych (ostatnia klasyfikacja) – 2 pkt.
 udział w konkursach, olimpiadach – 2 pkt.
Uczeń spełnia kryteria rekrutacji jeżeli uzyska minimum 10 pkt. Mniejsza ilość punktów decyduje
o wpisaniu na listę rezerwową.
c) studia podyplomowe, kursy dla nauczycieli - nauczanie przedmiotów zawodowych.
Kryteria punktowe w przypadku nauczycieli/instruktorów:

wyniki analizy indywidualnych potrzeb nauczyciela od 0 do 10pkt.

wyniki analizy potrzeb szkoły od 0 do 10pkt.

niepodejmowanie szkoleń/kursów/studiów przez ostatnie 2 lata pracy – 10 pkt.

osiągnięcia w pracy zawodowej –10 pkt.

zagrożenie zmniejszeniem wymiaru godzin – 5 pkt.

przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad – 2 pkt.

prowadzenie zajęć dodatkowych (zawodowych) – 2 pkt.

staż pracy – 2 pkt.
Nauczyciel spełnia kryteria rekrutacji jeżeli uzyska minimum 25 pkt. Mniejsza ilość punktów
decyduje o wpisaniu na listę rezerwową.
d) uzupełniające: w kwestiach spornych decyduje niższy dochód na członka rodziny,
pierwszeństwo osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego,
e) ostatecznie przy spełnianiu podobnych kryteriów będzie decydować kolejność zgłoszeń.
5. Jeden uczeń możewziąć udział w więcej niż jednych zajęciach/działaniach.
6. Ogłoszenie o terminie i miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych przez
Kandydatów,Realizator projektu umieszcza na tablicy ogłoszeń w szkole oraz stronie
internetowej szkoły oraz Powiatu Łęczyńskiego.
7. Za wybór uczestników projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna, która dokona weryfikacji
formularzy zgłoszeniowych i ustali listy podstawowe oraz rezerwowe. O wynikach
rekrutacjiKomisja Rekrutacyjna sporządzi protokół oraz listę osób zakwalifikowanych do
udziału
w zajęciach, która będzie umieszczona na tablicach informacyjnych szkoły i dostępna
w biurze projektu. W przypadku większej liczby chętnych, zostanie utworzona lista
rezerwowa.
8. W przypadku złożenia niepoprawnych formalnie dokumentów istnieje możliwość poprawy
w ciągu 5 dni.
9. Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą do końca okresu, na który zaplanowana jest
rekrutacja, zgodnie z ust. 1.
10. Ostateczną decyzję o skierowaniu Uczestnika do udziału w wybranej formie wsparcia/rodzaju
wsparcia (rodzaju kursu) podejmuje Komisja rekrutacyjna na podstawie posiadanych liczby
miejsc przewidzianych dla danej formy wsparcia.
11. Listy osób zakwalifikowanych/rezerwowych powinna być zatwierdzona przez Dyrektora
Szkoły.
§4
Prawa i obowiązki uczestnika projektu
1. Uczestnik projektu ma prawo do:
a) nieodpłatnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, na które został
zakwalifikowany
b) korzystania z pomocy dydaktycznych zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia.
2. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) aktywnego udziału w zajęciach w ramach projektu oraz bieżącego informowania nauczyciela
o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić bądź uniemożliwić jego dalszy udział
w projekcie
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b) uczestniczenia w formach wsparcia w pełnym zakresie przewidzianym programem, przy
minimum 80 % obecności,
c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w formach wsparcia oraz kulturalnego
zachowania,
d) złożenia usprawiedliwienia w przypadku nieobecności - dopuszcza się usprawiedliwione
nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi - podpisanego przez
rodzica/opiekuna prawnego,
e) wypełniania ankiet, testów sprawdzających wiedzę itp. w zależności od wymogów
programowych,
f) udostępnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności
związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzeniem kwalifikowalności wydatków,
monitoringu, kontroli, sprawozdawczości oraz zbierania i przesyłania danych do zbiorów
danych osobowych,
g) przekazania wnioskodawcy danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia
wskaźników rezultatu,
h) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce
wykorzystywane podczas realizacji projektu, a także do stosowania się do poleceń
nauczycieli.
§6
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, tj. wynikających
z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez
Uczestnika /Opiekuna prawnego w momencie przystąpienia do realizacji projektu.
§9
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Zakres wsparcia może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu.
O zaistniałych zmianach uczestnicy projektu zostaną niezwłocznie poinformowani za
pośrednictwem dyrektora szkoły.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w Biurze projektu w szkole.
Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas trwania projektu tj. od 01 września 2018 r. do
31sierpnia2020r.
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