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Załącznik nr 1 do Zarządzenia ................... 

 

Regulamin rekrutacji do Projektu  

pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Budowlanych nr 1 w Płocku” 

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

 na lata 2014-2020 

Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3  Doskonalenie zawodowe 

Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów 

 

§ 1 

Użyte w regulaminie zwroty oznaczają: 

1) Projekt – Projekt konkursowy pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w 

Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet X Edukacja dla rozwoju 

regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie 

zawodowe uczniów.  

2) Wnioskodawca/Beneficjent – Gmina - Miasto Płock.  

3) ZSB – Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, ul. Mościckiego 4. 

4) Realizator projektu – Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. 

5) Uczestnik projektu – uczeń Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, który po 

spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie rekrutacji został zakwalifikowany do 

uczestnictwa w Projekcie. 

6) Koordynator Projektu - pracownik Urzędu Miasta Płocka, osoba zarządzająca 

Projektem. 

7) Koordynator merytoryczny - pracownik Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. 

8) Specjalista ds. organizacji staży – pracownik Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w 

Płocku. 

9) Członkowie Zespołu Zarządzającego – pracownicy Urzędu Miasta Płocka 

uczestniczący w realizacji Projektu. 

10)  Zespół ds. rekrutacji - Dyrektor ZSB, Koordynator merytoryczny oraz Specjalista 

ds. organizacji staży i praktyk w ZSB. 
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§ 2 

Informacje o projekcie 

1) Celem głównym Projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego dla 85 

uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku poprzez dostosowanie oferty 

kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy w okresie 23 miesięcy realizacji 

Projektu. Uczestnictwo w Projekcie ma również na celu m.in. wesprzeć i zmotywować 

uczniów i uczennice ZSB do efektywnej nauki i pełnego zaangażowania w proces 

edukacyjny. Uczniom zagwarantowana zostanie oferta edukacyjna odpowiadająca na 

potrzeby lokalnego/regionalnego rynku pracy i zwiększająca szanse na ich 

zatrudnienie. Kompleksowe podejście do zdiagnozowanych problemów szkolnictwa 

zawodowego pozwoli przygotować uczniów i uczennice ZSB do wejścia na rynek pracy. 

2) Termin realizacji Projektu: 01.11.2017 - 30.09.2019. 

3) Biuro projektu mieści się w Urzędzie Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, 

pok. E-43, tel. 024/367-16-37, 

 e-mail: agnieszka.olenderek@plock.eu, monika.człapska@plock.eu 

4) Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 3 

Zakres wsparcia oferowany w ramach projektu 

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia: 

1) Praktyki zawodowe dla 30 uczniów z klas 2 i 3 ZSZ w tym min. 15 uczniów z 

ostatnich roczników. Praktyki będą realizowane w okresie od czerwca do sierpnia 2018 

r. oraz od czerwca do sierpnia 2019r., w wymiarze 2 lub 3 miesięcy. Wszystkim 

osobom uczestniczącym w praktykach zostanie zapewnione ogólne ubezpieczenie 

zdrowotne, ubezpieczenie NNW oraz stypendium. 

2) Staże zawodowe dla 30 uczniów z klas 3 i 4 Technikum w tym min. 15 uczniów z 

ostatnich roczników. Staże będą realizowane w okresie od czerwca do sierpnia 2018 r. 

oraz od czerwca do sierpnia 2019 r., w wymiarze 2 lub 3 miesięcy. Wszystkim osobom 

uczestniczącym w stażach zostanie zapewnione ogólne ubezpieczenie zdrowotne, 

ubezpieczenie NNW oraz stypendium. 

3) Specjalistyczne zajęcia realizowane z podmiotami, z otoczenia społeczno - 

gospodarczego – „Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich”. Zajęcia 

skierowane są do 60 uczniów ZSB. Zajęcia będą realizowane w miesiącach: kwiecień – 

czerwiec 2018 r. oraz kwiecień – czerwiec 2019 r. 

4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – Kurs spawania elektrycznego metodą 

MAG 135 dla 13 uczniów Technikum i ZSZ. Kurs będzie prowadzony w przedziale 

czasowym od 01.2018 r. do 04.2018 r.  
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5) Specjalistyczne zajęcia realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 

społeczno – gospodarczego. Zajęcia skierowane są do 16 uczniów Technikum 

kształcących się w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

Zajęcia będą realizowane od 10.2018 r. do 05.2019 r. 

§ 4 

Uczestnicy projektu 

1) Projekt skierowany jest do 85 uczniów klas 1 – 3 uczęszczających do ZSZ oraz klas  

1 – 4 Technikum w ZSB nr 1 w Płocku (w tym min. 50 % to uczniowie zamieszkujący 

obszary wiejskie), którzy łącznie: 

 posiadają co najmniej poprawną ocenę z zachowania i dobre wyniki w nauce, 

 uczą się lub/i zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego, 

2) Liczba osób uczestniczących w Projekcie, w poszczególnych formach wsparcia, liczba 

grup, zakres wsparcia może ulec zmianie na wniosek Dyrektora ZSB przekazany do 

Beneficjenta oraz po akceptacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych w Warszawie, o ile akceptacja ww. instytucji będzie wymagana biorąc pod 

uwagę rodzaj i zakres wnioskowanej zmiany. 

 

§ 5 

Kryteria rekrutacji  

1) Pierwszym etapem rekrutacji uczestników projektu jest opracowanie przez Zespół 

Zarządzający Regulaminu rekrutacji i udostępnienie go w siedzibie i na stronie 

internetowej Zespołu Szkół Budowlanych. 

2) Rekrutacja będzie prowadzona w następujących terminach:  

a) na podnoszenie kwalifikacji zawodowych – kurs zawodowy MAG 135: 

 grudzień 2017 r., styczeń 2018 r.,   

b) na praktyki zawodowe: 

 pierwszy nabór: luty, marzec 2018 r., 

 drugi nabór: luty, marzec 2019 r.,  

c) na staże zawodowe dla uczniów: 

 pierwszy nabór: luty, marzec 2018 r., 

 drugi nabór: luty, marzec 2019 r., 

d) na specjalistyczne zajęcia „Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich”: 

 pierwszy nabór: luty, marzec 2018 r.,  

 drugi nabór: luty, marzec 2019 r., 

e) specjalistyczne zajęcia - Technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej:  

 1 i 2 grupa - wrzesień, październik 2018 r. 
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3) Za rekrutację formalną uczestników Projektu odpowiedzialny jest Zespół ds. rekrutacji, 

w skład którego wchodzą: Dyrektor Zespołu Szkół, Koordynator merytoryczny oraz 

Specjalista ds. organizacji staży w  ZSB. 

4) Rekrutacja na zajęcia/kursy specjalistyczne realizowane w ramach Projektu 

prowadzona będzie zgodnie z kierunkiem kształcenia ucznia. 

5) Warunkiem uczestnictwa ucznia w praktykach/stażach/kursach jest brak 

przeciwskazań zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim dostarczonym 

przez ucznia przed rozpoczęciem stażu. 

6) Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z zachowaniem zasad równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych i równości 

szans kobiet i mężczyzn. 

7) W procesie rekrutacji pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli uczniowie, którzy 

otrzymają najwięcej punktów. 

Punkty przyznawane są za: 

a) zamieszkiwanie na obszarze wiejskim – 5 pkt. 

b) ocenę z zachowania:  

wzorową – 15 pkt. 

bardzo dobrą – 10 pkt. 

dobrą – 7 pkt. 

dostateczną – 5 pkt. 

poprawną – 1 pkt. 

c) wyniki w nauce - średnia ocen na zakończenie roku / semestru: 

3 – 3,99 - (1 pkt.) 

4 – 4,99 - (10 pkt.)  

powyżej 5 – (15 pkt.) 

8) W ramach drugiego etapu rekrutacji zostanie przeprowadzona akcja informacyjna  

i promocyjna: w ZSB zostaną umieszczone plakaty oraz zostanie zorganizowane 

spotkanie informacyjne z uczniami.  

9) Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są w ZSB 

oraz na stronie internetowej szkoły objętej wsparciem. 

10)  Kolejny etap rekrutacji będzie polegał na wypełnieniu i złożeniu przez uczniów 

/rodziców/opiekunów prawnych następujących dokumentów niezbędnych w procesie 

rekrutacji: 

 Formularz zgłoszeniowy do Projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji) 

 Oświadczenie uczestnika Projektu Nr 1 (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji) 

 Oświadczenie uczestnika Projektu Nr 2 (Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji) 

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionego kompletu ww. 

dokumentów oraz spełnienie kryteriów Regulaminu rekrutacji. 
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11)  Formularz zgłoszeniowy do Projektu oraz załączniki do Regulaminu rekrutacji 

dostępne są w siedzibie Realizatora projektu. 

12)  W czwartym etapie rekrutacji Zespół ds. Rekrutacji zweryfikuje Formularze 

zgłoszeniowe do Projektu i ewentualnie przeprowadzi nabór uzupełniający do projektu. 

Za moment zgłoszenia uczestnika do projektu przyjmuje się datę, w której złożone 

zostały poprawnie wypełnione wymagane dokumenty rekrutacyjne. Prace członków 

Zespołu ds. Rekrutacji każdorazowo udokumentowane są protokołem i kończą się 

sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych. 

Protokół oraz listy uczestników zatwierdzone są przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Budowlanych. 

13)  Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany terminów procesu rekrutacji. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1) Uczestnik/Uczestniczka Projektu, rodzic/opiekun prawny, zobowiązani są podać dane 

niezbędne do wypełnienia kwestionariusza SL 2014. 

2) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

3) Rodzice/opiekunowie prawni deklarując udział dziecka w projekcie zobowiązują się do 

aktywnej współpracy ze szkołą w celu realizacji założeń Projektu, w szczególności 

obecności uczniów na zajęciach.  

4) Uczestnicy projektu są zobowiązani do: 

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Opuszczenie 

zajęć usprawiedliwia: pisemne usprawiedliwienie rodziców/opiekunów prawnych 

wyjaśniające przyczynę nieobecności ucznia lub  zwolnienie lekarskie. 

b) wypełniania / podpisywania wymaganych dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, w tym m.in. list obecności, testów wiedzy, ankiet – w zależności od 

rodzaju i formy wsparcia. 

c) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie,  

w tym z nabywaniem kompetencji – podmiotom uprawnionym do kontroli  

i ewaluacji projektu, m.in. Beneficjentowi. 

5) Potwierdzeniem realizacji zajęć i staży będzie m.in. dokumentacja fotograficzna. 

Dokumentacja fotograficzna zostanie wykorzystana wyłącznie do działań związanych 

ze sprawozdawczością oraz promocją Projektu. 

6) W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w Projekcie wymagana jest pisemna 

informacja z podaniem powodu rezygnacji złożona przez rodzica/opiekuna do 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
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7) W przypadku rezygnacji/wykluczenia z udziału w Projekcie uczestnika Projektu na 

miejsce osoby która zrezygnowała/została wykluczona  zostaną zrekrutowane kolejno 

osoby znajdujące się na liście rezerwowej lub zostanie ogłoszony dodatkowy nabór,  

o ile stopień realizacji tych zajęć pozwoli na osiągnięcie przez uczestnika zakładanych 

rezultatów Projektu. 

8) Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu tj. od 01.11.2017 r. do 

30.09.2019 r. i może ulec zmianie w sytuacji: konieczności zmiany wniosku o 

dofinansowanie Projektu, występującym na etapie realizacji projektu zmianom 

sytuacyjnym,  zmiany dokumentów strategicznych, programowych lub Wytycznych 

programowych i innych dot. wyboru i realizacji projektów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

9) Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu.  

10) Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Beneficjent.  

 

 

 

 

 

Płock, dnia ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do Projektu, 

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika Projektu Nr 1 

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika Projektu Nr 2 


