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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów i słuchaczy w projekcie 
„Zawód z przyszłością” 
 
§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji uczniów i słuchaczy oraz zasady ich 

uczestnictwa w projekcie pt. „Zawód z przyszłością", zwanym dalej Projektem. 
2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w 
regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości i kształcenia zawodowego. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.Udział w projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji 
obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. 

4. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w 
Sędziszowie Małopolskim (zwany dalej Partnerem wiodącym) oraz PZL Sędziszów 
(zwana dalej Partnerem projektu). 

5. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych im. prof. K. 
Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim na ulicy szerokiej 5 

6. Okres realizacji projektu : od 01.09.2017 r. do 31.10.2020 r. 
 
§ 2 Cele projektu odnoszące się do uczniów, nauczycieli i słuchaczy 
Cel główny projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie  uczniów Technikum Zespołu Szkół 
Technicznych w Sędziszowie Małopolskim w zawodzie technik mechanik poprzez 
dostosowanie programu i warunków kształcenia zawodowego do bieżących i przyszłych 
potrzeb lokalnego rynku pracy oraz nawiązanie i realizacja ścisłej współpracy z pracodawcą -
PZL Sędziszów S.A. obejmującej m.in. staże dla uczniów i nauczycieli Technikum Zespołu 
Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim 
Cele szczegółowe projektu dotyczące uczniów: 

1) wyposażenie w umiejętności, kompetencje i kwalifikacje 61 uczniów w zawodzie 
technika mechanika Zespołu Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w 
Sędziszowie Młp. poprzez realizację zmodyfikowanego programu nauczania w/w 
zawodzie. 

2) zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych 
50 uczniów technika mechanika. 

Cele szczegółowe dotyczące nauczycieli 
1) poszerzenie doświadczenia zawodowego 5 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych 

im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Młp. poprzez realizację stazy u 
pracodawcy 
 

§ 3 Beneficjenci projektu 
1. Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęci uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 

Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Młp. 
 

§ 4 Główne formy wsparcia 
1. Projekt przewiduje realizację następujących form na rzecz uczniów i  nauczycieli: 

1) modyfikacja programu nauczania;  
2) staże zawodowe  
 

§ 5 Zasady rekrutacji  
1. Za proces rekrutacji uczniów i słuchaczy projektu odpowiedzialny jest koordynator 

projektu Marcin Kołodziej 
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2. Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans kobiet i 
mężczyzn oraz niedyskryminacji.  

3. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły 
4. Rekrutacja będzie prowadzona poprzez akcję informacyjną na terenie szkoły, rozwieszenie 

plakatów, dystrybucję ulotek, umieszczenia na stronie internetowej projektu, w trakcie 
spotkań z uczniami i rodzicami. 

5. Kompletne dokumenty rekrutacyjne wypełnione czytelnie drukowanymi literami należy 
przedłożyć w  szkolnym biurze projektu.  

6. Wymagane dokumenty należy złożyć opatrzone własnoręcznym podpisem w  wersji 
papierowej. Zgłoszenia w innej formie nie będą brane pod uwagę. W przypadku uczniów 
niepełnoletnich wymagane dokumenty dodatkowomuszą zostać opatrzone podpisem 
rodzica/opiekuna prawnego.  

7. Podpisanie przez ucznia/nauczyciel, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez 
rodzica/opiekuna prawnego wszystkich wymaganych dokumentówrekrutacyjnych jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i  rozpoczęciem przez 
ucznia/nauczyciel udziału w procesie rekrutacji. 

8. Kwalifikowalność osób do projektu będzie weryfikowana na podstawie złożonych 
dokumentów rekrutacyjnych. 

9. W przypadku złożenia niekompletnych lub źle wypełnionych dokumentówrekrutacyjnych, 
o  których mowa w ust 6, koordynator szkolny ma prawo wezwać telefonicznie, mailowo 
lub listownie ucznia/nauczyciela ubiegającego się o uczestnictwo w  projekcie do 
uzupełnienia lub korekty dokumentów w terminie 5 dni kalendarzowych od daty odebrania 
wezwania. 

10. Jeżeli uczeń/nauczyciel ubiegający się o uczestnictwo w projekcie nie uzupełni 
dokumentów w wymaganym terminie to jego zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę. 

11. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie kompletne 
i poprawnie wypełnione wymagane dokumenty w szkolnym biurze projektu. 

12. Każdy przyjmowany formularz zgłoszeniowy zostanie opatrzony datą i godziną wpływu. 
13. Kwalifikacja osób do projektu dokonywana jest na podstawie analizy przedłożonych 

dokumentów rekrutacyjnych. 
14. Na podstawie weryfikacji przekazanych dokumentów sporządzona zostanie lista 

rankingowa, według której osoby zostaną zakwalifikowane do projektu.  
15. Przy kwalifikacji osób do projektu w pierwszej kolejności liczy się czas wpłynięcia 

formularza. 
16. Wyniki rekrutacji będą dostępne w biurze projektu. 
17. Osoby, które złożyły kompletne dokumenty rekrutacyjne, ale w wyniku procesu rekrutacji 

nie zostały zakwalifikowane do projektu zostaną umieszczone na liście rezerwowej 
21. Osoby z listy rezerwowej będą zakwalifikowane do projektu w  przypadku rezygnacji osób 

z listy rankingowej. Do projektu zakwalifikowana zostanie kolejna osoba z listy 
rezerwowej. 

22. Osoby, które zakwalifikują się do projektu zobowiązane będą podpisać umowę 
uczestnictwa w projekcie, a w razie potrzeby będą musiały dodatkowo podpisać inne 
dokumenty związane z  realizacją projektu oraz potwierdzić podane przez nie informacje. 
W  przypadku osób niepełnoletnich dokumenty podpisuje dodatkowo rodzic/opiekun 
prawny. 

 
§ 6 Zasady uczestnictwa w projekcie 
1. Uczestnikami form wymienionych w § 4 ust. 1, mogą być wyłącznie osoby, które łącznie 

spełnią następujące warunki: 
1) zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie na podstawie § 5 
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2) wypełnili, podpisali i dostarczyli do szkolnego biura projektu formularz 
zgłoszeniowy(dostępny w szkolnych biurach projektu) stanowiący załącznik nr 
1 niniejszego Regulaminu  

3) podpisały i złożyły oświadczenie o przynależności do grupy docelowej stanowiące 
załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, w trakcie trwania wsparcia 
wskazanego w § 4 lub opuszczenia powyżej 20% (maksymalna usprawiedliwiona 
procentowa absencja uczestnika – 20% nieobecności) zajęć Partner wiodący ma prawo do 
nałożenia na Uczestnika kary umownej w wysokości odpowiadającej poniesionym 
kosztom na wsparcie Uczestnika w projekcie. Uczestnik projektu zobowiązany/a jest do 
dokonania zapłaty kary umownej na podstawie dokumentu wystawionego przez Partnera 
wiodącego w kwocie wynikającej z obliczeń wykonanych przez Partnera wiodącego w 
terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania w/w dokumentu. Wezwanie do zapłaty 
wystawione przez Partnera wiodącego staje się wymagalne z  upływem 7 dni 
kalendarzowych od daty dostarczenia go uczestnikowi projektu. 

4. Partner wiodący i partnerzy projektu zastrzegają sobie prawo do skreślenia osoby z  listy 
uczestników projektu, w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz 
zasad współżycia społecznego. 
 

§ 7 Prawa i obowiązki uczniów i nauczycieli 
1. Osoba , która otrzyma potwierdzenie przyjęcia do projektu i podpisze umowę uczestnictwa 

w projekcie, a w przypadku uczniów/słuchaczy niepełnoletnich umowę uczestnictwa w 
projekcie podpisze rodzic/opiekun prawny staje się Uczestnikiem, któremu przysługują 
prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. 

2. Uczestnik Projektu ma prawo do: 
1) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu. 

Uczestnik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, aczkolwiek odmowa 
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach 
projektu; 

2) otrzymania materiałów szkoleniowych;  
3) korzystania z materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych zakupionych 

w  ramach Projektu; 
4) otrzymania zaświadczenia/certyfikatu lub innego dokumentu poświadczającego 

uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji udział w  formach wsparcia 
wymienionych w §4 ust 1 

3. Uczestnik zobowiązany jest do:  
1) przestrzegania niniejszego Regulaminu; 
2) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; 
3) regularnego i osobistego uczestniczenia w zajęciach; 
4) w przypadku nieobecności uczeń/słuchacz zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować Partnera wiodącego lub partnerów projektu o przyczynie nieobecności. 
Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub 
wypadkami losowymi; 

5) rzetelnego przygotowania się do zajęć, zgodnie z wymogami wykładowców 
i  trenerów; 

6) wypełnienia dokumentów związanych  z realizacją projektu; 
7) bieżącego informowania koordynatora szkolnego oraz osobę ze strony Partnera 

Wiodącego o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział 
w  Projekcie w formie mailowej lub listownej ; 

8) bieżącego informowania o zmianie swoich danych osobowych; 
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9) podpisania innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przebiegu i realizacji 
projektu. 

 
§ 8 Monitoring uczniów i nauczycieli 
1. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu uczniowie i nauczyciele w projekcie są 

zobowiązani do: 
1) udzielania informacji na temat realizowanych zadań w projekcie; 
2) udzielania informacji na temat realizacji projektu; 
3) wypełniania ankiet dotyczących monitorowania przebiegu form wsparcia 

wymienionych w §4 ust 1 oraz satysfakcji z uczestnictwa w nich; 
4) przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w  Projekcie; 
 

§ 9 Postanowienia końcowe 
1. Partner wiodący zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub 

wprowadzenia dodatkowych postanowień w każdym czasie. 
2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Partner 

Wiodący wraz z Partnerami projektu. 
3. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu: www.zst.avx.pl 
 
 

 
Sędziszów Małopolski, dnia 01.09.2017r 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy dla ucznia/słuchacza 
2. Oświadczenie potwierdzające o przynależności do grupy docelowej 


