
 
 

Projekt  pn.  Wiedza  oparta  na  praktyce – modernizacja  kształcenia  zawodowego  w  powiecie  wałeckim 
Nr umowy:  RPZP.08.09.00-32-K003/16 z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

1 

   

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. 
Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego  

w powiecie wałeckim 
 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pn. Wiedza oparta na praktyce – 

modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, zwany w dalszej części Regulaminu 
„Projektem”. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.9 
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących  
w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 
zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.  

3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.08.09.00-32-K003/16-00 
z dnia 10 sierpnia 2017 r. zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Szczecinie a Powiatem Wałeckim. 

4. Beneficjentem Projektu jest Powiat Wałecki z siedzibą w Wałczu przy ul. J. Dąbrowskiego 17. 
5. Realizatorem Projektu jest: 

1) Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego z siedzibą w Wałczu przy  
ul. Bankowej 13; 

2) Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Wałczu przy  
ul. Południowej 10a; 

3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Wałczu przy ul. Południowej 10b. 
6. Celem głównym realizowanego Projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego 

dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie. 
7. Okres realizacji Projektu: 01.09.2017 r. – 31.07.2023 r. 
8. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 
§ 2 

Uczestnicy projektu 
 

1. Wsparciem w ramach Projektu, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WZ 
2014-2020 objęci mogą zostać: 
1) uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe; 
2) szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe; 
3) nauczyciele prowadzący kształcenie ogólne w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego; 
4) nauczyciele przedmiotów zawodowych; 
5) instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 

2. Grupę docelową w ramach projektu stanowią uczniowie i nauczyciele zakwalifikowani do 
projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, którzy spełniają kryteria 
kwalifikowalności i podpisali formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami.  

3. Projekt skierowany jest do 1100 uczniów i 54 nauczycieli z dwóch publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych działających na terenie Powiatu Wałeckiego, tj. Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu (PCKZiU) oraz Zespołu Szkół nr 4 Rolnicze 
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Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu (RCKU), zwanych w dalszej części Regulaminu 
„Realizatorami”. 

4. Rocznie łączna liczba uczestników projektu wynosić będzie co najmniej 183 osoby.  

 
§ 3 

Zasady procesu rekrutacji 
 

1. Rekrutacja obejmuje uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Zawodowego oraz Zespołu Szkół nr 4 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu. 

2. Rekrutacja Uczestników Projektu zgodna jest z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz  
zapewnia jednakowy dostęp do oferowanego wsparcia bez względu na płeć, światopogląd, wiek  
i niepełnosprawność. 

3. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym  
w Wałczu przy ul. J. Dąbrowskiego 17 w pokoju nr 102, 301 lub 302 oraz u Realizatorów Projektu. 

4. Informacje o terminach rekrutacji zostaną ogłoszone na stronach internetowych oraz tablicach 
informacyjnych Beneficjenta oraz Realizatorów Projektu. 

5. Dokumenty rekrutacyjne do Projektu tj. formularz rekrutacyjny oraz niniejszy Regulamin wraz  
z załącznikami dostępne są na stronach internetowych Beneficjenta oraz Realizatorów Projektu,  
w sekretariatach szkół oraz w Biurze Projektu. 

6. Etapy rekrutacji: 
1) Informacja o projekcie skierowana do uczniów i nauczycieli Powiatowego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego oraz Zespołu Szkół nr 4 Rolniczego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Wałczu. 

2) Zbieranie zgłoszeń formularza rekrutacyjnego w formie papierowej odbywać się będzie  
w sekretariatach wyżej wymienionych szkół oraz w Biurze Projektu. 

3) Formalna selekcja kandydatów. Weryfikacja kompletności dokumentów oraz spełnienia 
kryteriów kwalifikowalności opisanych w §2 niniejszego Regulaminu, na zasadzie spełnia/ nie 
spełnia. 

4) Selekcja kandydatów do udziału w projekcie. Wybór co najmniej 183 Uczestników Projektu 
(w tym: ok. 82 kobiety i 101 mężczyzn) w każdym roku w latach 2017-2023, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów w całym procesie rekrutacji. Komisja rekrutacyjna analizując 
deklaracje uczestnictwa w projekcie może przyznać dodatkowe punkty za:  
a) motywację do podnoszenia kompetencji: wysoka+15pkt., średnia+10pkt., niska+5pkt  

(na podstawie opinii nauczyciela przedmiotu związanego z kierunkiem kształcenia/ 
wychowawcy/ pedagoga szkolnego oraz deklaracji z formularza rekrutacji); 

b) osoby z terenu wiejskiego: +5pkt;  
c) osoby z niepełnosprawnością: +5 pkt. 

7. Rekrutacja prowadzona będzie niezależnie w dwóch wskazanych szkołach, przy zachowaniu limitu 
procentowego dla danej szkoły uwzględniający wielkość naboru dla danego rodzaju szkoły oraz 
kierunków kształcenia (PCKZiU – ok. 60%, RCKU – ok. 40%). 

8. W przypadku takiej samej ilości punktów kryterium decydującym będzie kolejność zgłoszenia do 
Projektu.  

9. Osoby niezakwalifikowane do projektu zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności 
uzyskanych punktów na etapie rekrutacji począwszy od osoby, która uzyskała najwięcej punktów. 

10. W przypadku zrekrutowania osoby/ osób z niepełnosprawnościami, w celu dostosowania 
wsparcia do konkretnych potrzeb, zostanie wdrożony mechanizm racjonalnych usprawnień  
(max. 12 tys. zł/ osobę). 

11. Za realizację procesu rekrutacji odpowiedzialny będzie Koordynator Projektu oraz przedstawiciel 
Realizatora m.in.: opiekun ds. staży/ praktyk zawodowych, sekretarz szkoły, pedagog szkolny, 
nauczyciel prowadzący lub inna osoba wskazana przez Dyrektora szkoły. 
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§ 4  
Formy wsparcia dla uczestników projektu 

 
1. Każdy z uczestników projektu zobligowany jest do uczestnictwa w następujących formach 

wsparcia: 
1) stażach zawodowych (dla technikum)/ praktykach zawodowych (dla ZSZ) w liczbie co 

najmniej 150 godzin w firmach branży zgodnej z kierunkiem kształcenia. Staże zawodowe/ 
Praktyki zawodowe będą realizowane na podstawie trójstronnej umowy pomiędzy Szkołą, 
Zakładem Pracy a Uczestnikiem. W ramach staży zawodowych/ praktyk zawodowych 
przewidziane  jest zapewnienie stypendium stażowego w wysokości 650zł; 

2) doradztwie edukacyjno-zawodowym realizowanym w celu stworzenia Indywidualnego Planu 
Działania. 

2. Dodatkowo uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia: 
1) stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół zawodowych i technicznych (PCKZiU – 18 

uczniów/rok, RCKU – 12 uczniów/rok); 
2) dodatkowych specjalistycznych zajęć w szkołach;  
3) zajęć wyjazdowych; 
4) dodatkowych kursów i szkoleń; 
5) doradztwa zawodowego. 

3. Stypendia dla najzdolniejszych uczniów będą przyznawane na podstawie odrębnego Regulaminu. 
Pod uwagę będą brane m.in. wyniki w nauce (średnia ocen z przedmiotów zawodowych), 
dodatkowe osiągnięcia w konkursach zawodowych, rekomendacja pracodawców.  

4. Dodatkowe specjalistyczne zajęcia w szkołach, zajęcia wyjazdowe, dodatkowe kursy i szkolenia dla 
uczniów zostały zaplanowane zgodnie z przeprowadzoną diagnozą. Ilość miejsc ograniczona. 
Pełen katalog dostępnych w danym roku szkolnym dla uczniów PCKZiU/ RCKU zajęć 
pozalekcyjnych i wyjazdowych/ kursów i szkoleń dla uczniów dostępny jest w Biurze Projektu oraz  
w szkołach, a także zostanie przekazany na spotkaniach informacyjno-promocyjnych z uczniami. 

5. Rekrutacja na dodatkowe specjalistyczne zajęcia w szkołach, zajęcia wyjazdowe, dodatkowe kursy 
i szkolenia dla uczniów będzie prowadzona m.in. na podstawie opinii doradcy zawodowego,  
w tym przygotowanego Indywidualnego Planu Działania dla ucznia.  

6. Doradztwo zawodowe w szkołach, w tym m.in.: zajęcia indywidualne i grupowe, wyjazdy na targi 
branżowe i do firm, spotkania z rzemieślnikami – zakres wsparcia uzależniony będzie od 
zaangażowania ucznia w działania projektowe. 

7. Uczestnicy Projektu mają obowiązek wypełniania testów sprawdzających oraz ankiet 
ewaluacyjnych podczas prowadzonych zajęć oraz wizyt monitoringowych.  

8. Uczestnik Projektu zobligowany jest do regularnego udziału we wszystkich formach wsparcia 
przewidzianych w projekcie, do których został zakwalifikowany. 

9. Nieobecność powyżej 15% godzin wymaga od Uczestnika Projektu/ rodzica/ opiekuna prawnego 
pisemnego uzasadnienia nieobecności.  

10. W przypadku istotnych zdarzeń losowych, choroby uniemożliwiającej kontynuowanie udziału  
w Projekcie, jak również w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie trwania Projektu, Uczestnik 
Projektu składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie.  

11. Jeżeli Uczestnik Projektu z własnej winy nie ukończy którejkolwiek z form wsparcia w ramach 
Projektu – Beneficjent za porozumieniem z Instytucją Pośredniczącą może wystąpić o zwrot 
poniesionych kosztów za udział w Projekcie.  

 
§ 5 

Postanowienia końcowe 
 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Beneficjenta oraz 
Realizatora Projektu. 
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2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2017 r. z mocą obowiązującą od dnia 
01.09.2017 r. 

3. Beneficjent zastrzega możliwość wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu, w zgodzie  
z Regulaminem konkursu.  

 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 
2. Załącznik nr 1A – Deklaracja uczestnictwa w projekcie – pracownik instytucji. 
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu. 

 
 

 
 
 

Zatwierdzam: …………………………………………………… 
                                     
 


