REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKOW PROJEKTU
„CZAS NA ZAWODOWCÓW – WZROST JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
SZCZECIŃSKICH SZKÓŁ”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów
uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach
kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa kryteria i tryb przeprowadzania naboru beneficjentów ostatecznych projektu
§2
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. projekcie – należy przez to rozumieć projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2010 pn.: „Czas na zawodowcówwzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” realizowany w Zespole Szkół nr 6 im.
Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Sowińskiego 3.
2. beneficjencie – należy rozumieć Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1
3. realizatorze projektu – należy rozumieć Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja z siedzibą Szczecinie,
ul. Sowińskiego 3.
4. uczestniku - należy przez to rozumieć ucznia Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. który
został zakwalifikowany do udziału w projekcie.
§3
1. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół nr 6 i ułatwienie im wejścia na rynek
pracy poprzez zdobycie odpowiednich kwalifikacji oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez doposażenie
szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne.
§4
W ramach Projektu uczestnicy będą mogli brać udział w następujących działaniach:
1) cyklu zajęć doradczo – edukacyjnych
300 godz. ( razem zajęcia indywidualne i grupowe);
2) kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe:
- barman-barista
120 godzin/ 1 grupę
- kucharz ze sp. carvingu
120 godzin/ 1 grupę
- cukiernik
120 godzin/ 1 grupę
- animator turystyki dzieci i młodzieży
120 godzin/ 1 grupę
- kelner – barista
120 godzin/ 1 grupę
3) praktykach zawodowych
150 godzin/ 1 uczestnika
lub
4) stażach zawodowych
150 godzin/ 1 uczestnika
5) egzaminach kwalifikacyjnych i czeladniczych.
1. Kursy wskazane w punkcie 2 odbywać się będą w dni powszednie, w godzinach popołudniowych, w
siedzibie szkoły, z wyjątkiem kursu animatora turystyki dzieci i młodzieży, który może odbywać się w
soboty oraz poza siedzibą szkoły).
Plan kursów zostanie zamieszczony na stronie szkoły.
2. Staże/ praktyki zawodowe w wymiarze 150 godzin realizowane będą w okresie wakacji.
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Uczestnicy Projektu
§5
1. Projekt kierowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, którzy zamieszkują
województwo zachodniopomorskie;
2. Rekrutacja uczestników projektu będzie uwzględniać zasadę równych szans poprzez zapewnienie dostępu bez
względu na płeć, pochodzenie, stopień niepełnosprawności oraz miejsce zamieszkania.
Procedura przyjmowania zgłoszeń uczniów
§6
1. Każdy chętny uczeń szkoły na prawo do złożenia dokumentów wskazanych w §.7 pkt.1
2. Zespół rekrutacyjny, współpracujący nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy mają obowiązek poinformowania
uczniów o realizowanym projekcie. Informacje te mają być kierowane przede wszystkim do uczniów
wymagających wsparcia.
§7
Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje poprzez wypełnienie poniższych dokumentów:
- Oświadczenie uczestnika projektu (zał. 5)
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. 6)
- Dane osobowe uczestnika projektu (zał. 8)
i dostarczenie ich osobiście do koordynatora projektu pokój 45 a lub pokój 45 (pedagog szkolny), w siedzibie
szkoły, w wyznaczonym terminie, w godzinach pracy szkoły.
Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie szkoły: http://zs6.szczecin.pl w zakładce Projekty
unijne „Czas na zawodowców.”
2. Terminów zbierania dokumentów potencjalnych uczestników projektu na rok szkolny 2018/2019 i
2019/2020 trwa do 05.03.2019r.
3. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.
4. W szczególnych przypadkach komisja rekrutacyjna może podjąć decyzje o przyjęciu ucznia, który zgłosił się
po tym terminie.
5. Uczeń może zgłosić chęć udziału tylko w jednym wybranym projekcie.
1.

Przebieg rekrutacji
§8
1. Przeprowadzenie promocji projektu.
2.Weryfikację zgłoszonych dokumentów oraz kwalifikację uczniów do projektu dokonywać będzie komisja
rekrutacyjna.
2. Komisja rekrutacyjna liczy 3 osoby – powołana została zarządzeniem Dyrektora ZS Nr 6.
3. Komisja z postępowania rekrutacyjnego sporządza protokół w formie listy osób zakwalifikowanych do
udziału w projekcie.
4. Poinformowanie uczniów o ich zakwalifikowaniu do projektu nastąpi po skompletowaniu całej grupy.
§9
1. Szczegółowe kryteria uzależnione zostały od zdiagnozowanego zakresu wsparcia
2. Każdy uczestnik projektu musi spełniać poniższe warunki:
- jest uczniem Branżowej szkoły I 0 nr 4 lub Technikum Gastronomicznego lub Technikum Hotelarskiego
wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinie;
- złożył dla potrzeb komisji rekrutacyjnej wszystkie, prawidłowo wypełnione wymagane dokumenty wskazane w
§.7 pkt.1
- dostarczył wraz z dokumentami opinię wychowawcy klasy;
WNIOSKI NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE
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3.

4.

5.

Do zadania dotyczącego zdobycia dodatkowych kwalifikacji
barmana –baristy: mogą zostać zakwalifikowani uczniowie, którzy ukończyli 18 lat do 01.10.2018r. tj. do
dnia rozpoczęcia zajęć w projekcie;
animatora turystyki dzieci i młodzieży – tylko uczniowie Technikum Gastronomicznego lub Technikum
Hotelarskiego;
Osoby niepełnosprawne mogą brać udział w projekcie pod warunkiem, że dysfunkcje nie będą
uniemożliwiały obsługi określonych urządzeń. Jedynym kryterium niedopuszczającym uczniów
niepełnosprawnych do działań projektowych będzie orzeczenie lekarskie (niedopuszczenie przez lekarza
medycyny pracy ).
Punktacja:
 średnia ocen z przedmiotów zawodowych - max.40 pkt
 frekwencja na zajęciach praktycznych/praktykach zawodowych - max.20 pkt
 ocena ze sprawowania dobra (10 pkt), bardzo dobra (15 pkt) lub wzorowa (20 pkt) – tj. razem 1020 pkt,
 opinia wychowawcy klasy – max.10 pkt
 opinia nauczyciela zawodu – max.10 pkt

Listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie budowane będą według powyższych kryteriów – wskazana
punktacja decyduje o pierwszeństwie na liście przyjętych. W pierwszej kolejności przyjęci zostaną
uczniowie z najwyższą średnia z przedmiotów zawodowych z poszczególnych typów szkół.
7. Uczniowie, którzy spełnią kryteria a nie zostali zakwalifikowani do projektu z powodu braku miejsc wpisani
zostaną na listę rezerwową według kolejności zdobytych punktów.
8. Uczniowi, o których mowa w pkt.7 będą mogli rozpocząć udział w projekcie w przypadku rezygnacji
uczestnika projektu. Jako pierwsi propozycję udziału w projekcie otrzymają kandydaci, którzy na liście
rezerwowej zajmują najwyższe miejsce.
9. Nabór do poszczególnych grup prowadzony będzie według zapisów w projekcie, tzn. każda grupa musie się
składać z określonej liczby kobiet i mężczyzn, określonej liczby uczniów technikum i branżowej szkoły I0 z
oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej.
10. Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się datę przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w
ramach projektu.
11. Przed rozpoczęciem udziału w projekcie, każdy uczestnik podpisuje umowę uczestnictwa w projekcie.
12. Uczestnik, który nie powiadomi koordynatora projektu pisemnie o rezygnacji z udziału w projekcie, ponosi
konsekwencje zgodnie z zapisami umowy uczestnictwa w projekcie.
6.

3.

4.
5.

§ 10
W trakcie trwania Projektu dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach rezygnację uczestnika i zastąpienie go
osobą z listy rezerwowej pod warunkiem, że nowy uczestnik będzie miał możliwość uczestnictwa w co
najmniej 80% zajęć.
Uczestnik składa pisemną rezygnację z projektu z podaniem przyczyn rezygnacji bezpośrednio u
koordynatora projektu.
Uczniowie z listy rezerwowej automatycznie rozpoczynają swój udział w projekcie jeżeli:
- któryś z uczestników złoży wniosek o przerwanie udziału w projekcie,
- któryś z uczestników 3- krotnie z rzędu nie usprawiedliwi swoich nieobecności,
- frekwencja uczestnika będzie poniżej 80% - w szczególnych przypadkach (np. długotrwały pobyt ucznia w
szpitalu potwierdzony zwolnieniem lekarskim.) sprawa ucznia rozpatrywana będzie indywidualnie przez
koordynatora projektu.
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§ 11
1. Zakwalifikowanie ucznia do projektu warunkowane jest podpisaniem przez niego zgody na gromadzenie
i przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku gdy osoba kandydat do uczestnictwa w projekcie jest
niepełnoletni zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny.
2. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020. Dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu
Urzędowi Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, Beneficjentowi projektu Urzędowi
Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1 oraz realizatorowi Zespołowi Szkół nr 6 z
siedzibą w Szczecinie, ul. Sowińskiego 3.
3. Na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów ustawy o ochronie danych osobowych zgłaszający ma
prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
§ 12
1. Komisję rekrutacyjna składa się z koordynatora projektu, pedagoga szkolnego oraz nauczyciela zawodu.
2. Członkowie komisji podejmują decyzje o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie po analizie
złożonych dokumentów. Do każdej grupy kwalifikowana jest liczba uczniów zgodnie z zapisami projektu:
a) barman-barista
- 12 uczniów
b) kucharz ze sp. carvingu
- 18 uczniów
c) cukiernik
- 12 uczniów
d) animator turystyki dzieci i młodzieży - 12 uczniów
e) kelner – barista
- 18 uczniów.
3. W przypadkach spornych i szczególnych koordynator projektu podejmuje decyzje ostateczne.
4. W przypadku nie zakwalifikowania się ucznia do projektu, uczeń bądź jego rodzic ma prawo złożyć
odwołanie.
5. Odwołania uczniów lub rodziców rozpatruje komisja rekrutacyjna projektu. Decyzja ta jest decyzją
ostateczną.
Inne postanowienia
§ 12
1. Uczestnicy projektu wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku, w postaci zdjęć wykonywanych w
trakcie zajęć do dokumentowania uczestnictwa w projekcie oraz promocji projektu.
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