REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU UCZNIA W PROJEKCIE
pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy
na kształcenie fachowców!”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe
młodzieży – tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy
na kształcenie fachowców!”, zwany dalej Projektem, jest realizowany w jednostkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński, w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży –
tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Powiatem
Wrzesińskim, zwanym dalej Beneficjentem, a Województwem Wielkopolskim
reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4. Celem głównym Projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół
Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni oraz Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni poprzez podniesienie ich kompetencji oraz
nabycie nowych kwalifikacji. Ponadto celami Projektu są: uzyskanie kwalifikacji i podniesienie
kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół
Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej
we Wrześni, a także rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z ich
otoczeniem społeczno-gospodarczym, tj. przedsiębiorstwami z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz uczelniami wyższymi z terenu Wielkopolski.
5. Projekt jest realizowany od 01.09.2019 r. do 29.11.2022 r.
6. Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla uczniów:
a) Praktyki i staże u pracodawców z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
dla uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.
b) Staże u pracodawców z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla uczniów
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.
c) Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
we Wrześni oraz Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.
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d) Kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień dla uczniów Zespołu Szkół
Politechnicznych we Wrześni oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.
e) Kursy specjalistyczne umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności
zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni oraz Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.
f) Współpraca Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni oraz Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 we Wrześni z uczelniami wyższymi.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów – uczestników Projektu na kursy (formy
wsparcia określone w § 1, ust. 6, pkt d) i e)) oraz zasady uczestnictwa uczniów w Projekcie.
2. Informacja o Projekcie jest dostępna w:
a) Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego we Wrześni (Biuro Projektu); pok. 104,
ul. Chopina 10, 62-300 Września;
b) jednostkach oświatowych biorących udział w projekcie.
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§3
Ogólne zasady rekrutacji
Rekrutacja na kursy, o których mowa w § 2 ust.1, dokonywana będzie spośród uczniów szkół:
a) Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,
b) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.
Rekrutacja na kursy, o których mowa w § 2 ust.1, zostanie przeprowadzona na podstawie
niniejszego Regulaminu przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą:
a) Szkolny Koordynator Projektu,
b) nauczyciel/e przedmiotów zawodowych.
Informacje o rekrutacji na poszczególne formy wsparcia zostaną umieszczone na stronach
internetowych szkół, przekazane uczniom na zajęciach oraz rodzicom podczas zebrań.
Do Projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie na podstawie prawidłowo złożonego
Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) zgodnie z zasadami rekrutacji
określonymi w § 4 niniejszego Regulaminu.
Formularz zgłoszeniowy należy złożyć u Szkolnego Koordynatora Projektu.
Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału
w Projekcie.
Niepodanie wszystkich danych w Formularzu zgłoszeniowym (poza tzw. danymi wrażliwymi)
skutkuje brakiem możliwości zakwalifikowania do Projektu.
Proces rekrutacji został zaplanowany tak, aby nikomu nie ograniczać dostępu. Wszyscy
uczestnicy będą mieli pełny dostęp do zajęć na równym poziomie.
Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
W procesie rekrutacji ograniczenia nie będą stanowić: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa
lub pochodzenie etniczne, wyznawana religia lub światopogląd, orientacja seksualna.
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11. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie osób niepełnosprawnych Beneficjent
zobowiązuje się w maksymalny możliwy sposób ułatwić im dostęp do zajęć.
12. Procedura rekrutacyjna oraz monitoring uczestnictwa w Projekcie uwzględnia i zobowiązuje
osoby odpowiedzialne za realizację Projektu do przestrzegania ustawy o ochronie danych
osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
13. Podane dane przetwarzane będą wyłącznie na cele związane z realizacją, rozliczaniem i kontrolą
Projektu.
14. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji uczestników Projektu prowadzi Szkolny
Koordynator Projektu.
15. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się w godzinach pozalekcyjnych.
§4
Zasady rekrutacji / warunki uczestnictwa
1. Na kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień zakwalifikowani zostaną
uczniowie, którzy w dniu rozpoczęcia kursu będą mieć ukończone 18 lat. W kursach
specjalistycznych umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności
zawodowych mogą wziąć udział również uczniowie niepełnoletni.
2. W postepowaniu rekrutacyjnym na kursy dla uczniów będzie brana pod uwagę średnia ocen ze
świadectwa za poprzedni rok szkolny:
a) 6,0-5,0 – 5 pkt
b) 4,9-4,0 – 4 pkt
c) 3,9-3,0- 3 pkt
d) 2,9-2,0 – 2 pkt
e) poniżej 2,0 – 1 pkt
3. Ustala się następujące kryteria dodatkowo punktowane :
a) przydatność formy wsparcia do kierunku kształcenia (przydatność dla zawodu) – 10 pkt,
b) niekorzystanie wcześniej z kursów w ramach Projektu – 10 pkt,
c) trudna sytuacja materialna – 5 pkt,
d) osoba z terenów wiejskich – 5 pkt,
e) kobiety, ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy – 5 pkt.
4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów, o kolejności
na liście rankingowej rozstrzygnie termin złożenia Formularza zgłoszeniowego.
5. Prace Komisji Rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem
i podpisaniem: Listy uczestników zakwalifikowanych do Projektu oraz Listy uczestników
rezerwowych Projektu.
6. W przypadku niewyłonienia spośród otrzymanych Formularzy zgłoszeniowych wymaganej
liczby uczestników, Beneficjent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rekrutacji
uzupełniającej lub wydłużenia okresu rekrutacji i wyznaczenia późniejszego terminu składania
Formularzy zgłoszeniowych, o czym niezwłocznie poinformują szkoły na swoich stronach
internetowych.
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7. Szkolny Koordynator Projektu podaje do wiadomości uczniów i ich rodziców/opiekunów
prawnych (w przypadku uczestników niepełnoletnich) informację o zakwalifikowaniu
do uczestnictwa w Projekcie lub zakwalifikowaniu na listę rezerwową.
8. Osoby zakwalifikowane do Projektu są zobowiązane podpisać i dostarczyć Szkolnemu
Koordynatorowi Projektu Deklarację uczestnictwa (załącznik nr 2 do Regulaminu)
oraz Oświadczenie uczestnika Projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu). W przypadku
uczestników niepełnoletnich ww. dokumenty podpisuje rodzic/opiekun prawny.
9. Pełna dokumentacja dotycząca rekrutacji przekazywana jest do Biura Projektu w Wydziale
Edukacji Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 po zakończeniu realizacji
Projektu.
§5
Obowiązki Uczestnika Projektu
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem, przestrzegania zasad i warunków w nim
określonych,
b) podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie i Oświadczenia uczestnika Projektu
dotyczącego przetwarzania danych osobowych (w imieniu osoby niepełnoletniej
podpisuje rodzic/ opiekun prawny),
c) regularnego uczestniczenia w zajęciach, na które został zakwalifikowany (minimalna
frekwencja wynosi 80%),
d) wypełniania ankiet, testów sprawdzających wiedzę itp. w zależności od wymogów
programowych,
e) bieżącego informowania prowadzącego zajęcia lub Szkolnego Koordynatora Projektu
o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w zajęciach w ramach
Projektu,
f) natychmiastowego poinformowania Beneficjenta o rezygnacji z udziału w Projekcie
wraz z wyjaśnieniem powodów rezygnacji.
§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Beneficjent zastrzega sobie prawo do
zmiany Regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych warunków bez uprzedzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
krajowego, przepisy Prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych
oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem jego nieważności.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
3. Oświadczenie uczestnika Projektu.
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