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REGULAMIN PROJEKTU
„ZSZ – Kształcenie zawodowe na plus”
RPWM.02.04.01-28-0008/20

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ZSZ – Kształcenie
zawodowe

na

plus”

współfinansowanego

z

Europejskiego

Funduszu

Społecznego

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia
zawodowego

- projekty

konkursowe

współfinansowanego

przez Unię

Europejską

z

Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy absolwentów ZSZ w
Braniewie, którzy zakończą naukę na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik hotelarz, technik leśnik, technik logistyk oraz podniesienie kompetencji 8 osób z kadry
nauczycielskiej.
3. Projekt realizowany jest w terminie od 1 lutego 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.
4. W ramach projektu realizowane będą zadania dla 120 uczniów i uczennic oraz 8 nauczycieli
Zad. 1 – Kursy zawodowe uczniów i uczennic
a. Diagnoza kompetencji i umiejętności uczniów podczas indywidualnych spotkań
z doradcą zawodowym
b. Barista
c.

Barman

d. Czekolada -rzemiosło i sztuka
e. Wypiek pieczywa tradycyjnego
f.

Kelner

g. Pilarz – drwal
h. Operator wózka widłowego
i.

Prawo jazdy kat. B

j.

Pilot imprez turystycznych

k.

Animator czasu wolnego

Zad. 2 Staże zawodowe uczniów
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Staże będą odbywać się w przedsiębiorstwach od czerwca do sierpnia 2021 oraz od czerwca do
sierpnia 2022 r. Udział w stażu w wymiarze minimum 150h zorganizowanym w instytucjach z otoczenia
społeczno-gospodarczego szkoły ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania
pracy, zdobycia doświadczenia w środowisku pracy. Uczestnik stażu otrzyma stypendium stażowe.
Zad. 3 Kursy i staże zawodowe nauczycieli
a. Kurs Kuchnia argentyńska
b. Kurs - Sushi master
c. kursy kuchni FIT
d. Kurs Kuchnia gruzińska
e. Kurs Domowe sery
f. Kurs Ryby i owoce morza
g. Kurs Dance&fitness Animator
h. Kurs Manager Hotelarstwa
i. Studia Podyplomowe Dietetyka
j. Staże zawodowe dla nauczycieli
5. Regulamin zawiera:
1) objaśnienie pojęć,
2) zasady rekrutacji uczestników projektu,
3) zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

§ 2. Słowniczek
1. Ilekroć jest mowa o:
1)

regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie Regulamin projektu,

2)

projekcie – należy przez to rozumieć projekt „ZSZ – kształcenie zawodowe na plus”,

3)

rekrutacji – należy przez to rozumieć postępowanie mające na celu wyłonienie uczestników
projektu,

4)

uczestniku projektu (UP) – należy przez to rozumieć osobę, która została przyjęta do realizacji
zadań projektowych w procesie rekrutacji,

5)

liście uczestników – należy przez to rozumieć wykaz osób przyjętych do projektu, które zostały
zakwalifikowane do jednego z zadań projektu,

6)

danych osobowych (DO) – należy przez to rozumieć niezbędne w procesie rekrutacji
informacje o kandydacie na uczestnika projektu, których niepodanie wyklucza z ubiegania się
o przyjęcie do projektu (formularz DO stanowi załącznik nr 1),
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oświadczeniu uczestnika projektu – należy przez to rozumieć wyrażenie zgody na
udostępnienie danych osobowych i ich przetwarzanie oraz wyrażenie innych zgód przez
uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika (załącznik nr 3),

8)

formularzu zgłoszeniowym (FZ) – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą Formularz
zgłoszeniowy do projektu zawierający deklarację uczestnictwa, zaświadczenie o spełnieniu
wymagania formalnego bycia uczniem/nauczycielem oraz kryteria kwalifikacyjne dla ucznia
(załącznik nr 2),

9)

koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę, która nadzoruje i organizuje przebieg
realizacji projektu.

§ 3. Zasady uczestnictwa w projekcie
1.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która obligatoryjnie spełnia poniższe kryteria:
- posiada status ucznia Technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum hotelarstwa,
technikum leśnictwa, czy też technikum logistyki. przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana
Liszewskiego w Braniewie
- złożyła w terminie komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, podpisanych osobiście.
- do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie.
a) Szczegółowe kryterium rekrutacji będą stanowiły:
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec semestru:
średnia powyżej 4 do 5 – 10 pkt;
średnia powyżej 3 do 4 – 5 pkt;
średnia do 3 – 1 pkt;
- ocena z zachowania ucznia:
wzorowe i bardzo dobre – 3 pkt;
dobre – 2 pkt;
poprawne – 1 pkt:
- zaangażowanie ucznia w pracę na rzecz szkoły:
zaangażowanie – 1 pkt;
brak zaangażowania – 0 pkt
Kryterium dodatkowe:
-uczeń niepełnosprawny – 1 pkt
-brak niepełnosprawności – 0 pkt
Ocena kryteriów będzie dokonana na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
W przypadku uczniów o takiej samej ilości punktów w rekrutacji zadecyduje przewaga
punktowa kolejno: oceny, zachowanie i na koniec zaangażowanie.

2. Spośród zakwalifikowanych do projektów uczniów, każdy uczestnik weźmie udział w min. 1 kursie
oraz stażu zawodowym.
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3. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu na
terenie szkoły do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
4. Udział w projekcie jest dobrowolny.
5. Uczestnik projektu nie ponosi kosztów uczestnictwa.
6. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
- udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
- zgłaszania uwag dotyczących projektu koordynatorowi lub specjaliście ds. promocji i rekrutacji,
oceny organizacji i przebiegu zajęć,
- otrzymania zaświadczenia o udziale w zajęciach lub przystąpienia do egzaminu z zajęć
certyfikowanych – jeśli frekwencja nie była niższa niż 80%
- otrzymania certyfikatu po zdaniu egzaminu.
7. Uczestnik zobowiązany jest do:
1) systematycznego udziału we wszystkich przydzielonych mu formach wsparcia (w tym
wynikających z IPD), zgodnie z ustalonym harmonogramem, potwierdzając ten fakt
własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w przypadku osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności obecność potwierdza nauczyciel swoim podpisem (minimum 80%
frekwencji w poszczególnych formach wsparcia),
2) bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
jego udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach,
3) udziału w wydarzeniach promocyjnych projektu,
4) udzielania informacji na temat rezultatów swojego uczestnictwa w projekcie w celu
monitorowania realizacji działań,
5) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego, w tym dbałości
o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji projektu,
6) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.
8.

Inne prawa i obowiązki uczestnika projektu określa Statut szkoły.

9.

Nabór do udziału w Projekcie będzie prowadzony zgodnie z zasadą równości szans kobiet
i mężczyzn, niedyskryminacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych.

10.

Rekrutacja zostanie poprzedzona kampanią informacyjno-promocyjną prowadzoną bezpośrednio
w szkole i poprzez strony internetowe, skierowaną do uczniów i ich rodziców oraz do nauczycieli.

11.

Druki DO, FZ, oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz regulamin wraz
z kryteriami kwalifikacyjnymi będą dostępne w Biurze Projektu i na stronie www szkoły
https://zszbraniewo.pl/.

12. Dokumenty rekrutacyjne opatrzone wymaganymi podpisami i datą należy złożyć w Biurze Projektu
mieszczącym się w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, ul. Gdańska 19,
14-500 Braniewo lub elektronicznie na adres krzysztofr.biuro@gmail.com
13.

O przyjęciu uczestnika do projektu decydować będzie suma punktów uzyskanych w kryteriach
wskazanych przez ucznia/nauczyciela w Formularzu zgłoszeniowym. W oparciu o wyniki
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sumowania tworzy się malejące listy rankingowe do projektu. W przypadku większej ilości
chętnych niż miejsc w projekcie utworzona zostanie lista rezerwowa.
14. O wynikach kwalifikacji uczestnik zostaje powiadomiony ustnie.
15. Uczestnik zakwalifikowany do projektu musi zrealizować przynajmniej jeden kurs zawodowy oraz
staż zawodowy.
16.

Dane z dokumentacji rekrutacyjnej zostaną wprowadzone do systemu SL2014, a dokumenty
przekazane do Biura Projektu mieszczącego się w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana
Liszewskiego w Braniewie.

§ 4. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
powiadamiając natychmiast o tym zamiarze koordynatora projektu.

2.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania tylko z uzasadnionych
przyczyn.

3.

Powody, o których mowa w ust. 2, mogą być natury zdrowotnej, wynikać z opuszczenia szkoły
objętej Projektem lub działania siły wyższej i z zasady nie są znane uczestnikowi w momencie
rozpoczęcia udziału w Projekcie.

§ 5. Postanowienia końcowe
1.

Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez Biuro Projektu.

2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji
Projektu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Ankieta osobowa
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

