REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
„Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej”
realizowanym
w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów i zasady uczestnictwa
w projekcie „Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej”
oraz prawa i obowiązki Uczestników Projektu.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wnioskodawca – Powiat Janowski / Zespół Szkół Technicznych w Janowie
Lubelskim.
Biuro projektu – pokój nr 41 w Zespole Szkół Technicznych w Janowie
Lubelskim
ul. Ogrodowa 20, 23- 300 Janów Lubelski.
Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
Uczestnik Projektu – kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne
określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz otrzymał pozytywną opinię
kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną.
Grupa Docelowa – osoby objęte wsparciem w projekcie.
Komisja Rekrutacyjna – zespół w składzie: Koordynator projektu, Specjalista
do spraw merytorycznych, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora, których zadaniem jest
wybór kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie.
Formularz Rekrutacyjny – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział
w projekcie.
§2
Informacje o projekcie

1.

Projekt pod nazwą „Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej”
1

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

realizowany jest w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim ul. Ogrodowa 20,
23-300 Janów Lubelski.
Biuro projektu znajduje się w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Janowie
Lubelskim przy ul. Ogrodowej 20 na I piętrze – pokój nr 41.
Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Projekt zakłada objęcie wsparciem 157 Uczestników Projektu - 153 uczniów,
wyłonionych w drodze rekrutacji spośród uczniów klas II i III, w wieku 18-19 lat
uczęszczających do Technikum Mechanicznego, Technikum Samochodowego,
Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego wchodzących w skład
Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, a także 4 nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w Zespole
Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.
Projekt realizowany jest w okresie od 31 października 2017 roku do 31 stycznia 2019
roku.
Udział Uczestników Projektu w projekcie jest bezpłatny.
Koszt uczestnictwa Uczestników Projektu w projekcie ponosi Wnioskodawca projektu ze
środków otrzymanych na realizację projektu.
W projekcie zaplanowano następujące działania:
▪

9.

kursy i szkolenia uczniów umożliwiające nabycie uprawnień zawodowych lub
kompetencji w zakresie kształconego zawodu,
▪ kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie nauczanego zawodu dla
4 nauczycieli,
▪ staże zawodowe wykraczające poza zakres praktycznej nauki zawodu w ramach
podstawy programowej dla 92 uczniów,
▪ wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.
W projekcie przewidziano:
▪
pokrycie kosztów realizacji wszystkich działań,
▪
stypendia stażowe,
▪
zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu,
▪
odzież i obuwie ochronną dla uczestników staży i szkolenia Spawacz MAG135.
§3
Zasady uczestnictwa w projekcie

1.

Kryteria, które będą brane pod uwagę podczas rekrutacji Uczestników Projektu:
▪ typ szkoły - kandydat jest uczniem Technikum Mechanicznego, Technikum
Samochodowego, Technikum Informatycznego lub Technikum Ekonomicznego
w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim,
▪ wypełnienie formularza rekrutacyjnego,
▪ aktywność i zaangażowanie społeczne - opinia pedagoga szkolnego,
▪ średnia ocen,
▪ frekwencja,
▪ w przypadku uzyskania równej liczby punktów kandydatów decyduje sytuacja
finansowa ucznia,
▪ miejsce zamieszkania na terenie wiejskim lub w miejscowości do 20 tys.
mieszkańców w województwie lubelskim,
▪ chęć uczestnictwa w projekcie,
▪ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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2.

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
▪ regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w stażach, każdorazowo
potwierdzanego własnoręcznym podpisem na liście obecności (dopuszczalna ilość
nieobecności wynosi 20 % w stosunku do ilości godzin stażu),
▪ brania udziału w badaniach ankietowych, testów prowadzonych w czasie trwania
projektu oraz po jego zakończeniu,
▪ usprawiedliwiania wszystkich nieobecności.

3.

Uczestnik Projektu ma prawo do:
▪ zgłaszania uwag i oceny zajęć i staży, w których uczestniczy,
▪ otrzymania stypendium stażowego oraz zwrotu kosztów dojazdu z miejsca
zamieszkania do miejsca odbywania stażu,
▪ rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku
gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych niemożliwych do
przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. długotrwała
choroba).

4.

W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w zajęciach objętych projektem
z przyczyn nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników projektu spowodowanego
niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, Wnioskodawca
zobowiązuje Uczestnika Projektu do zwrotu poniesionych kosztów.
§4
Rekrutacja kandydatów

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans,
w tym m.in. z zasadą równości płci.
Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie będzie prowadzona na podstawie
Regulaminu Rekrutacji określającego zasady i kryteria naboru dokumentów
rekrutacyjnych dostępnych w biurze projektu, sekretariacie ZST i na stronie internetowej
projektu poprzez:
▪ dystrybucję informacji o rekrutacji oraz formularzy zgłoszeń poprzez ogłoszenia
na szkolnych tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej ZST, w formie ulotek oraz
ustnie podczas lekcji,
▪ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych w biurze projektu,
▪ weryfikację zgłoszeń w oparciu o przyjęte kryteria,
▪ wybór Grupy Docelowej i utworzenie listy rezerwowej,
▪ informowanie kandydatów o zakwalifikowaniu do Grupy Docelowej – ustnie i na
tablicy ogłoszeń projektu.
W przypadku nie stawienia się kandydata lub rezygnacji na jego miejsce zostanie
wpisany kandydat z listy rezerwowej.
Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej kandydaci zakwalifikowani do projektu
zobowiązani będą do podpisania:
▪ deklaracji uczestnictwa w projekcie,
▪ oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydaci, którzy złożą w/w dokumenty rekrutacyjne, stają się Uczestnikami Projektu.
Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
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