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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
PROJEKTU „ Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu”
Preambuła
Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. „Rozwój kompetencji zawodowych w
dobie kryzysu”, Nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-20.023/09-00

współfinansowanego ze

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
§ 1. Informacja o projekcie
1. Projekt pt. „Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu” realizowany jest przez Powiat
Moniecki/Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych na podstawie umowy o
dofinansowanie projektu zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
2. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferty edukacyjnej
skierowanej do uczniów profilu zawodowego szkół średnich z terenu powiatu monieckiego.
Cele szczegółowe obejmują:
-poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie specjalistycznych kierunków zawodowych,
przedsiębiorczości oraz języków obcych,
- zdobywanie praktycznego doświadczenia przez uczniów poprzez udział w praktykach i stażach,
- rozwój zainteresowań uczniów,
- podniesienie świadomości znaczenia nauki i wykształcenia w odniesieniu do rynku pracy,
- kształtowanie logicznego myślenia i sposobów rozwiązywania problemów,
- zapewnienie wszechstronnego rozwoju uczniów,
- zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i uatrakcyjnienie oferty szkoły,
- wdrożenie innowacyjnych form zarządzania placówką edukacyjną.
3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4. Projekt realizowany jest na terenie Powiatu Monieckiego w okresie od 2 listopada 2009 roku do
29 lipca 2011roku.
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5. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Informacje o Projekcie zostaną zamieszczone m.in. na:
a) stronach internetowych projektu (http://www.kompetencjezawodowe.zsmonki.pl),
b) powiatu monieckiego(http://www.monki.pl),
c) szkół biorących udział w Projekcie http://www.liceum.zsmonki.pl ,
http://technikum.zsmonki.pl
d) tablicach informacyjnych,
e) w ogłoszeniach medialnych.
§ 2. Oferowane formy wsparcia

1. Projekt przewiduje udzielenie wparcia 710 uczniom.
2. W ramach Projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
- doradztwo edukacyjno – zawodowe,
- kursy zawodowe,
- ABC przedsiębiorczości – „Pociąg do biznesu”,
- zajęcia „języka obcy zawodowy” i „języka obcego na co dzień”
- staże i praktyki,
- dodatkowo zorganizowane zostaną spotkania informacyjne z lokalnymi przedsiębiorcami oraz
przedstawicielami lokalnych i regionalnych organizacji.
3. Zajęcia dodatkowe będą prowadzone w grupach zgodnie z przyjętym Harmonogramem zajęć
Projektu.
4. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne.
5. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie dodatkowe w postaci materiałów dydaktycznych
6. Uczestnik projektu ma zapewnione materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas
prowadzenia zajęć dodatkowych.
7. Uczniowie mogą zgłaszać się na zajęcia prowadzone w ramach więcej niż jednych działań.
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§ 3. Uczestnicy Projektu
1. Uczestnikiem projektu może zostać uczeń, który z własnej inicjatywy zainteresowany jest
rozwijaniem pasji i zainteresowań, podnoszeniem ogólnego poziomu wykształcenia,
2. Do uczestnictwa w Projekcie może przystąpić każdy uczeń, który w dniu zgłoszenia swojej
kandydatury uczęszcza do Technikum i ZSZ w ZSOiZ w Mońkach.
3. Dostęp do udziału w Projekcie będzie spełniać zasady równości szans, w tym płci.
§ 4. Rekrutacja Uczestników projektu
1. Wstępny

nabór

uczestników

Projektu

przeprowadzony

Rekrutacyjną(ustaloną przez projektodawcę)

będzie

przez

Komisję

na podstawie formularzy uczestnictwa w

projekcie oraz niniejszego regulaminu.
2. Rekrutacja rozpocznie się 04.01.2010 i będzie trwała zgodnie z zaplanowanym w projekcie
harmonogramem, nie dłużej niż do 31.01.2011.
3. Warunkiem uczestniczenia w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego Formularza
zgłoszeniowego.
4. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w Biurze Projektu, 19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia
15 ( księgowość) oraz filii Biura Projektu przy ul. Szkolnej 22 (sekretariat). Oraz na stronie
internetowej projektu http://www.kompetencjezawodowe.zsmonki.pl
5. Zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decydowała będzie kolejność prawidłowo pod
względem formalnym wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.
6. W przypadku, gdy liczba kandydatów na zajęcia przekroczy liczbę miejsc na dany rodzaj
zajęć, utworzona zostanie lista rezerwowa Uczestników. Zakwalifikowaniu na listę
rezerwową do udziału w Projekcie decydowała będzie kolejność zgłoszeń.
7. Do poszczególnych działań w projekcie kwalifikować będzie komisja rekrutacyjna po
uwzględnieniu zapotrzebowań i zainteresowań beneficjentów.
8. W przypadku kursów zawodowych oraz praktyk i staży wymagane będzie również
wskazanie przez doradcę zawodowego.
9. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem dokumentu pt. Protokół Komisji
Rekrutacyjnej.
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10. Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do udziału w zajęciach w postaci listy osób
zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone w Biurze Projektu oraz na
stronie internetowej. Lista zawierać będzie imię i nazwisko.
11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed rozpoczęciem zajęć któregoś z
zakwalifikowanych Uczestników Projektu na jego miejsce zostanie zaproszona osoba z
listy rezerwowej.
§ 5 Prawa i Obowiązki Uczestników Projektu
1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do:
a) uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zajęć, do którego przystąpił,
b) otrzymania pomocy dydaktycznych niezbędnych do zajęć, w których uczestniczy w ramach
Projektu.
2. Każdy uczestnik Projektu niezależnie od warunków udziału w Projekcie zobowiązuje się do:
a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty obligatoryjne:
formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa w Projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych),
b) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
c) systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z
ustalonym harmonogramem zajęć, potwierdzonego podpisem na liście obecności,
d) wypełniania ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, udzielania
odpowiedzi na pytania ankietera w trakcie i po zakończeniu udziału w Projekcie,
e) bieżącego informowania Personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego
udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach,
f) samodzielnego nadrobienia opuszczonych zajęć w przypadku nieobecności( w przypadku
nieobecności mniejszej niż 20%)
g) W przypadku nieobecności większej niż 20% uczeń lub prawny opiekun ucznia może zostać
wezwany do pokrycia w całości kosztów uczestnictwa ucznia w projekcie.
h) stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją
Projektu,
i) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia
wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu,
j) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.
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§ 6 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1.

Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z projektu w przypadku
naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego

2.

Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w projekcie co do zasady nie jest możliwa.

3.

W uzasadnionych przypadkach Projektodawca może dochodzić od Uczestnika zwrotu kosztów
otrzymanego pakietu szkoleniowego.

4.

Rezygnacja z udziału w Projekcie jest tylko możliwa w przypadkach uzasadnionych i
wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być
znana przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie,

5.

W przypadku złożenia rezygnacji konieczne jest jej poparcie stosownymi dokumentami.
§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
reguły i zasady wynikające z PO KL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa
wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych
osobowych.
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
3. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.
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