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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
§ 1 Informacje o projekcie 

1. Projekt pn.: „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilioskiego” realizowany jest przez Powiat Bełchatowski w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje 

Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe 

2. Biuro projektu: Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 26,  

97- 400 Bełchatów, pok. nr A18, tel. 44 733 66 07 

3. Projekt przeznaczony jest ogółem dla 72 uczniów/ uczennic i 5 nauczycieli kształcenia zawodowego szkół ponadpodstawowych 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie. 

4. Okres realizacji projektu: 01.04.2019r. – 31.03.2021 r. 

5. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

§ 2 Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn.: „Zawodowo mocni 

– zwiększenie oferty edukacyjnej Kilioskiego”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy muszą spełniad następujące kryteria: 

 bezwzględne: uczeo/ uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, w tym na: 

- zajęcia specjalistyczne w zakresie spawania metodą MAG (3 edycje) – 1 gr. x 12 uczniów Technikum Mechanicznego, Branżowej 

Szkoły I ST. z kierunku kształcenia technikum mechanicznego, pojazdów samochodowych, branży: ślusarz, mechanik  

i elektromechanik pojazdów samochodowych – łącznie 36 uczniów, którzy uczestniczyd będą również w stażach zawodowych, 

- zajęcia specjalistyczne w zakresie lutowania układów BGA (3 edycje) – 1 gr. x 8 uczniów Technikum Mechanicznego z kierunku 

kształcenia technik informatyk – łącznie 24 uczniów, którzy uczestniczyd będą również w stażach zawodowych, 

- zajęcia specjalistyczne w zakresie grafiki komputerowej (2 edycje) – 2 gr. x 6 uczniów Technikum Mechanicznego z kierunku 

kształcenia zawodowego technik informatyk – łącznie 12 uczniów, którzy uczestniczyd będą również w stażach zawodowych; 

 dodatkowe: 

- średnia ocen – wysokośd średniej ocen z poprzedzającego rekrutację świadectwa (średnia ocen ze wszystkich przedmiotów i 

średnia ocen przedmiotów zawodowych).  W przypadku wystąpienia uczniów z taką samą ilością punktów zdecyduje ocena z 

zachowania. 

2. Przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych lub odrzucenia zgłoszeo ze względu na niespełnienie kryterium bezwzględnego 

zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór. 

3. Osoby, które nie zakwalifikują się do wybranej przez siebie formy wsparcia (zajęcia specjalistyczne) w naborze w danej edycji ze 

względu na brak miejsc, znajdą się na liście rezerwowej i mogą zostad zakwalifikowane do projektu jedynie w przypadku wycofan ia 

się/ rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika. 

4. Nabór będzie prowadzony oddzielnie na każdą edycję zajęd specjalistycznych. Niezakwalifikowany uczeo znajdujący się na liście 

rezerwowej w przypadku chęci wzięcia udziału w kolejnej edycji musi złożyd komplet aktualnych dokumentów w poprzedzającym 

edycję zajęd specjalistycznych noborze. 

5. Uczeo/ uczennica może skorzystad tylko jeden raz z wybranej przez siebie formy wsparcia w ciągu trwania projektu. 

6. Listy Beneficjentów ostatecznych (BO) zostaną ogłoszone przez wywieszenie list zakwalifikowanych osób w szkole i biurze 

projektu. 

7. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w pkt. 1 jest wypełnienie i złożenie w sekretariacie 

szkoły lub biurze projektu czytelnie wypełnionych oraz podpisanych przez osoby uprawnione następujących dokumentów:  

- Formularz zgłoszeniowy z niezbędnymi załącznikami, 

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, 
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- Oświadczenie uczestnika projektu, 

- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgodny na udostępnienie swojego wizerunku.  

8. Formularze ww. dokumentów będą dostępne w sekretariacie szkoły, biurze projektu oraz na stronie internetowej 

szkoły. 

9. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie i czytelnie wypełnione zgłoszenia, opatrzone datą i podpisem osób 

uprawnionych. 

§ 4 Zasady rekrutacji 

1. Proces rekrutacji obejmuje zaproszenie do udziału w projekcie uczniów/ uczennic oraz udostępnienie Regulaminu rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie. 

2. Sposób informowania i promowania: materiały informacyjne w budynku szkoły oraz komunikaty na stronie internetowej 

www.powiat-belchatowski.pl oraz www.kilinski-zelow.edu.pl 

3. Organizację procesu rekrutacji oraz kwalifikację osób do udziału w projekcie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

Koordynator projektu, Asystent koordynatora, Dyrektor szkoły i Asystent ds. staży. 

4. Terminy i daty rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej www.powiat-belchatowski.pl oraz www.kilinski-zelow.edu.pl 

5. Dopuszcza się możliwośd przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej liczby uczestników.  

6. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:  

 wypełnienia Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i dostarczenia go sekretariatu szkoły lub biura projektu, 

 weryfikacji złożonych dokumentów, 

 selekcji kandydatów według kryteriów określonych w §3 pkt. 1, 

 sporządzenie list uczestników zajęd pozalekcyjnych oraz listy rezerwowej,  

 ogłoszenie list uczestników zakwalifikowanych do projektu. 

7. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur.  

§5 Prawa i obowiązki uczestników projektu  

1. Udział w projekcie jest dla uczniów/ uczennic jest bezpłatny, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

2. Uczestnik projektu ma prawo zgłaszad Realizatorowi Projektu swoje uwagi i opinie dotyczące przeprowadzanych działao, w tym 

ocenid pracę wykładowców, celowośd i przydatnośd form wsparcia oraz sposób ich realizacji. 

3. Każdy uczeo aktywnie uczestniczy w wybranych formach wsparcia w następującym zakresie: 

- zajęcia specjalistyczne w zakresie spawania metodą MAG (3 edycje) – 145 h zajęd, zakooczone egzaminem zewnętrznym – 

uprawniającego do otrzymania książeczki spawacza oraz certyfikatu;  

- zajęcia specjalistyczne w zakresie lutowania układów BGA (3 edycje) – 30 h zajęd, zakooczone sprawdzeniem osiągniętych 

kompetencji – zaświadczenie o odbytych zajęciach; 

- zajęcia specjalistyczne w zakresie grafiki komputerowej (2 edycje) - 30 h zajęd, zakooczone sprawdzeniem osiągniętych 

kompetencji – zaświadczenie o odbytych zajęciach; 

- stażach lub praktykach – 150 h zajęd praktycznych po odbytych zajęciach specjalistycznych, zakooczonych zaświadczeniem o 

odbytym stażu. 

4. Uczniowie wszystkich zajęd specjalistycznych posiądą informacje o podstawowych zasadach BHP na stanowisku roboczym oraz 

osiągną odpowiednie kwalifikacje lub kompetencje. 

1) Zajęcia specjalistyczne z zakresu spawania metodą MAG 135 umożliwi uzyskanie przez uczniów kwalifikacji i przez to 

uzyska uprawnienie do spawania uzyskując książeczkę spawacza:                                                                                                                                                                                                      

Po ukooczeniu zajęd uczestnik będzie m.in.: 

- znał charakterystykę metod spawania, materiały podstawowe, cięcia termiczne metali, 

- pozna zakres procesów spawania i ich przegląd, 

- potrafił przygotowad elementy do spawania, 

- pozna pozycje spawania, naprężenia i odkształcenia powstające przy spawaniu sposób ich usuwania,  

- zdobędzie wiedzę o m3todach badania połączeo spawanych metodą MAG, urządzenia do spawania i materiały dodatkowe,  

- pozna technologię i techniki spawania, potrafił spawad metodą MAG w praktyce. 

 

http://www.powiat-belchatowski.pl/
http://www.kilinski-zelow.edu.pl/
http://www.powiat-belchatowski.pl/
http://www.kilinski-zelow.edu.pl/
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2) Zajęcia specjalistyczne dla uczniów w zakresie lutowania układów BGA;                                                                                                 

Po ukooczeniu uczestnik będzie m.in.:                                                                                                                                                                                                                        

- znał podstawowe informacje o lutowaniu, narzędzia i przyrządy do lutowania, w tym  elementy przeznaczone do lutowania, 

- posiadał informację o budowie i obsłudze lutownic oraz stacji lutowniczych, rodz. lutów i topników,  

- znał zastosowanie lutowania w informatyce. 

- potrafił wykonywad połączenia lutowane.       

3) Zajęcia specjalistyczne z grafiki komputerowej                                                                                                                                                                                                                                        

Po ukooczeniu zajęd uczestnik będzie m.in.: 

- znał obszar roboczy programu, 

- potrafił rysowad kształty i modyfikowad obiekty, wypełniad i konturowad, 

- potrafił pracowad z tekstem, w tym tekstem akapitowym i wykorzystywad efekty specjalne, 

- pozna i będzie potrafił pracowad na warstwach, wypełniad i konturowad, 

- potrafił konfigurowad zadania drukowania. 

5. Udział w stażach lub praktykach jest obowiązkowy. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestnictwa  

potwierdzonego każdorazowo na liście obecności. 

6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu kooczącego zajęcia specjalistyczne jest obecnośd na co najmniej 85% godzin zajęd. 

Dopuszcza się nieobecnośd na 15% godzin tylko pod warunkiem ich usprawiedliwienia, m.in. w formie zwolnienia lekarskiego. 

7. Skreślenie z listy uczestników projektu następuje, gdy uczeo/ uczennica: 

- rezygnuje ze szkoły, 

- opuści powyżej 15% godzin zajęd, 

- nie usprawiedliwił nieobecności, 

- przerwie udział w projekcie z przyczyn niezależnych od Realizatora np. zdarzenie losowe. 

8. Uczeo/ uczennica skreślony/a z listy uczestników projektu zostaje obciążony kosztami udziału w projekcie  oraz zwraca 

otrzymane materiały dydaktyczne itp. 

9. Realizator Projektu dopuszcza możliwośd usprawiedliwienia nieobecności powyżej 15% godzin zajęd tylko w szczególnych 

okolicznościach, za zgodą prowadzącego kurs/zajęcia specjalistyczne. 

10. W przypadku rezygnacji pełnoletni uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika zobowiązany jest pisemnie  

w terminie 14 dni powiadomid Realizatora Projektu o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji. 

11. Uczestnik jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów w trakcie realizacji projektu 

jak  

i udziału w procesie ewaluacji nadzorowanej przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym. 

12. Uczestnik jest zobowiązany do bieżącego informowania o zmianach w danych teleadresowych.  

13. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

§ 6 Przepisy koocowe 

1. Nadzór nad prawidłową realizacją projektu sprawował będzie Kierownik Projektu przy współpracy Koordynatora projektu, 

Asystenta koordynatora oraz Dyrektora ZSP w Zelowie i Asystenta ds. staży . 

2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Realizator Projektu. 

3. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu.  

 

 

 

 

 

 
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej Regulamin powinien zostad podpisany przez jej prawnego opiekuna. 

…..……………………………………… …………………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 

            …..……………………………………… 

 

 

……………............................………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA* 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

rodziców/opiekunów prawnych dotyczące udziału w projekcie niepełnoletniego uczestnika projektu 

 

 

Oświadczam(y), że wyrażam zgodę na udział  mojej/ ego córki/ syna …………………………………………………………………………………… w projekcie  

pn.: „Zawodowo mocni –zwiększenie oferty edukacyjnej Kilioskiego”, realizowanym przez Powiat Bełchatowski. 

 

 

Równocześnie oświadczam, że zapoznałem/ am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            …..……………………………………… 

 

 

 

……………............................………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA 


