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REGULAMIN PROJEKTU 

„W Zespole Szkół Technicznych kształcimy zawodowo” 

realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 

8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 

 Podziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz 

tworzenia i rozwoju CKZiU. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  

1. Ilekroć mowa w Regulaminie o: 

a. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć siedzibę Realizatora; 

b. Formularzu Zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć formularz z danymi Kandydata/tki, 

w oparciu o który odbywa się rekrutacja i kwalifikacja Kandydatów/tek do Projektu; 

c. Grupie docelowej – należy przez to rozumieć osoby, do których skierowany jest Projekt; 

d. Kandydacie/Kandydatce – należy przez to rozumieć osobę zgłoszoną do udziału w Projekcie, 

która zadeklarowała chęć udziału w Projekcie i przedstawiła dokumenty zgłoszeniowe 

potwierdzające spełnienie wymogów uczestnictwa w Projekcie; 

e. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „W Zespole Szkół Technicznych kształcimy 

zawodowo”, realizowanym przez Fundację Centrum Europy Lokalnej. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 

8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Podziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

f. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Fundację Centrum Europy Lokalnej 

z siedzibą ul. Krakowska 8/10 lok 105, 25-029 Kielce; 

g. RPO WŚ – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego; 

h. Uczestniku/Uczestniczce Projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do 

udziału w Projekcie, spełniającą kryteria wskazane w § 4., ust. 2. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „W Zespole Szkół 

Technicznych kształcimy zawodowo”, realizowanym na terenie miasta Skarżysko-Kamienna. Projekt 

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Podziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

3. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Europy Lokalnej 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2018 r. do 31.08.2020 r.  
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5. Projekt realizowany jest w jednej edycji trwającej dwa lata, gdzie wsparciem objętych zostanie 80 

uczniów/uczennic oraz 7 nauczycieli/nauczycielek. 

§ 2.  

1. Regulamin projektu, zwany dalej: Regulaminem, określa zasady rekrutacji do projektu, kryteria 

uczestnictwa w projekcie oraz zasady organizacji zajęć w ramach projektu. 

2. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 80 uczniów klas II-III oraz 7 nauczycieli z Zespołu 

Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku Kamiennej (adres: Aleje Tysiąclecia 22, 26-

110 Skarżysko-Kamienna). 

3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Realizator projektu pokrywa koszty organizacji zajęć 

dodatkowych, kursów, szkoleń, zakupu materiałów dydaktycznych, egzaminów oraz cateringu na 

zajęciach. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie 

należy do kompetencji Realizatora projektu. 

 

Informacja o Projekcie, zasady organizacji poszczególnych form wsparcia 

 

§ 3.  

1. Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły 

wskazanej w § 2., ust. 2, poprzez zwiększenie zdolności adaptacyjnych do przyszłego zatrudnienia 

przez 80 uczniów (17K i 63M) przez odbycie staży zawodowych, kursów i dodatkowych zajęć oraz 

poprzez uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 7 nauczycieli (2K i 5M) do końca VIII 

2020 r. 

2. Projekt realizowany jest od dnia 01 listopada 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. na terenie miasta 

Skarżysko-Kamienna w województwie świętokrzyskim. 

3. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie:  

a. 1 szkoła wskazana w § 2., ust. 2, 

b. 7 nauczycieli/-ek z czego: 

c. 80 uczniów/uczennic z czego: 

 20 uczniów i uczennic Technikum na kierunku Technik Budownictwa 

 20 uczniów Technikum na kierunku Technik Elektryki i Elektroniki 

 20 uczniów Technikum na kierunku Technik Informatyki 

 20 uczniów i uczennic na kierunku Technik Fotografii i Multimediów oraz Fototechniki 

4. Dla grupy odbiorców Projektu, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, pkt. a-c, zaplanowano 

następujące wsparcie: 

a. Zespół Szkół Technicznych dla których powiat Skarżyski jest organem prowadzącym – 

wyposażenie pracowni dla zawodu Technik Fotografii i Fototechnik   

b. Nauczyciele/-ki kształcenia zawodowego – podniesienie ich umiejętności oraz uzupełnienie 

kwalifikacji zawodowych w zakresie programowania PHP, obsługi programu Adobe Photoshop 

oraz Autocad; 
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c. Uczniowie/uczennice Zespołu Szkół Technicznych – podniesienie kompetencji kluczowych oraz 

zwiększenie zdolności adaptacyjnych do przyszłego zatrudnienia poprzez odbycie staży 

zawodowych, kursów i dodatkowych zajęć  

 

5. Dla uczniów/uczennic w ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia: 

a. zajęcia dla wszystkich uczniów/uczennic z ZST biorących udział w projekcie: 

 zajęcia dodatkowe z matematyki - 20h, 

 szkolenie „Business Model Canvas i Design Thinking” – 18 h 

 branżowy język obcy (niemiecki lub angielski) – 20 h 

b. zajęcia dla uczniów profilu Budownictwa: 

 Operator wózka widłowego – 69 h  

 Monter sieci komunalnych – 180 h 

c. zajęcia dla uczniów profilu Elektryk i Elektronik: 

 Kurs MAG135 spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi – 180 h 

 Kurs z zakresu ręcznego cięcia gazowego i plazmowego – 32 h 

d. zajęcia dla uczniów profilu Informatyk: 

 Podstawy programowania gier komputerowych – 36 h 

 Kurs grafiki komputerowej 3D – 36 h 

e. zajęcia dla uczniów profilu Fotografia: 

 Fotografia produktowa – 36 h 

 Grafika i animacje komputerowe – 36 h 

 

6. Zajęcia realizowane będą zgodnie z planem i programem ustalonym przez Realizatora Projektu. 

7. Zajęcia w ramach Projektu będą odbywać się w ZST zgodnie z harmonogramem zajęć.  

8. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć. W przypadku 

zaistnienia takiej zmiany, Uczestnicy/-czki zostaną o niej powiadomieni drogą elektroniczną, 

osobiście lub telefonicznie. 

9. Każdy Uczestnik/-czka zajęć będzie mógł korzystać z pomocy zakupionych w ramach Projektu. 

 

Sposób i zasady rekrutacji Uczestników Projektu 

 

§ 4.  

1. Projekt skierowany jest do nauczycieli/-ek oraz uczniów/uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół 

Technicznych dla których powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, w związku z czym 

rekrutacja do Projektu ma charakter zamknięty. 

2. Uczestnikiem/-czką Projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki: 

a. w przypadku nauczycieli/-ek: zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego województwo 

świętokrzyskie, uczy w ZST w Skarżysku-Kamiennej. 

b. w przypadku uczniów/uczennic: osoby uczęszczające do klas II-III Technikum nr 1 w Zespole 

Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej w zawodach: informatyk, elektryk i elektronik, 
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budowlaniec, fototechnik i technik fotografii i multimediów, zamieszkujące w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego miasto Skarżysko-Kamienna w województwie świętokrzyskim. 

3. Rekrutacja uczestników/uczestniczek Projektu prowadzona będzie w jednej edycji projektu w latach 

szkolnych 2018/2019. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie dla nauczyciela/-ki jest dostarczenie kompletu dokumentów 

rekrutacyjnych: 

a. formularza zgłoszeniowego do udziału w Projekcie zawierającego dane osobowe, 

b. deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

c. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

d. oświadczenia o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku. 

e. oświadczenia o nie korzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach 

współfinansowanych przez Unię Europejską  

5. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie dla ucznia/uczennicy jest dostarczenie kompletu dokumentów 

rekrutacyjnych podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego Kandydata/Kandydatki Projektu: 

a. formularza zgłoszeniowego ucznia/uczennicy do udziału w Projekcie zawierającego dane 

osobowe Kandydata/Kandydatki, 

b. deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

c. oświadczenia Kandydata/Kandydatki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, 

d. pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział swojego dziecka w Projekcie w 

przypadku osób niepełnoletnich, 

e. oświadczenia Kandydata/Kandydatki Projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnianie 

wizerunku. 

f. oświadczenia o nie korzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach 

współfinansowanych przez Unię Europejską  

6. Dokumenty rekrutacyjne zamieszczone zostały na stronie internetowej Realizatora. 

7. Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Projektu (od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00) bądź w sekretariacie szkoły wskazanej w § 2., 

ust. 2. Za datę złożenia dokumentów zgłoszeniowych uznaje się datę wpływu Formularza 

Zgłoszeniowego. 

8. Przyjmowane będą jedynie dokumenty rekrutacyjne wypełnione na właściwych drukach, opatrzone  

podpisem Kandydata/-tki oraz jego/jej prawnego opiekuna. 

9. Osoby chcące zgłosić zapotrzebowanie na specjalne potrzeby w związku z uczestnictwem w 

projekcie wypełniają i składają wraz z dokumentami rekrutacyjnymi „Druk zgłoszenia specjalnych 

potrzeb w związku z udziałem w projekcie”. 

§ 5. 

1. Nabór do Projektu ma charakter jawny, otwarty i jest zgodny z zasadą równości szans 

i niedyskryminacji w dostępie do oferowanych form wsparcia. 
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2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od dn. 01 listopada 2018 r. do czasu zrekrutowania 

wszystkich Uczestników/-czek, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo modyfikacji terminu rekrutacji (przedłużenia lub 

zamknięcia naboru na daną grupę szkoleniową) w przypadku konieczności przeprowadzenia 

rekrutacji uzupełniającej lub w przypadku wyczerpania miejsc przewidzianych w ramach rekrutacji. 

4. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest jedynie w przypadku niewystarczającej liczby 

Kandydatów/Kandydatek w stosunku do miejsc przewidzianych w projekcie.  

5. W przypadku większej liczby chętnych uczniów/uczennic do udziału w Projekcie zastosowane 

zostaną dodatkowe, punktowane kryteria selekcji, które wynikają z założeń projektu: 

a. kryteria promujące : 

 kobieta – 5 pkt 

 osoba z niepełnosprawnością – 5 pkt 

b. średnia ocen z klasy poprzedniej: 

 średnia poniżej 3,5 – 2 pkt. 

 średnia powyżej 3,5 – 1 pkt. 

c. ocena z zachowania z poprzedniej klasy: 

 zachowanie wzorowe – 5 pkt. 

 bardzo dobre – 4 pkt. 

 dobre – 3 pkt 

 poprawne – 2 pkt 

 nieodpowiednie – 1 pkt 

  naganne – 0 pkt. 

6. W przypadku większej liczby uczniów/uczennic chętnych do udziału w Projekcie, sporządzona 

zostanie lista rezerwowa, na wypadek rezygnacji uprzednio zakwalifikowanego/-ej do projektu 

Uczestnika/-czki. Osoby z listy rezerwowej mają pierwszeństwo udziału w Projekcie w przypadku 

przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej. 

7. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość zrekrutowania do poszczególnych edycji realizacji 

projektu większej liczby uczniów i uczennic na wniosek dyrekcji szkoły. 

8. Kryteria wyboru nauczycieli/-ek do Projektu: 

a. nauczany przedmiot – do Projektu rekrutowani są nauczyciele/-ki przedmiotów zawodowych w 

Technikum ZST w zawodzie: informatyk, elektryk i elektronik, budowlaniec, fototechnik i 

technik fotografii i multimediów; 

b. kryteria promujące: 

 kobieta – 5 pkt 

 osoba z niepełnosprawnością – 5 pkt 

c. udział w szkoleniach i formach doskonalenia zawodowego w roku 2017/2018: 

 wykazanie takiego udziału – 0 pkt 

 brak udziału – 2 pkt 
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Prawa i obowiązki uczestnika/uczestniczki projektu 

§ 6. 

1. Uczestnik/-czka Projektu ma prawo do: 

a. uczestniczenia w zajęciach zgodnie z zapisami Projektu, 

b. korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu. 

2. Uczestnik/-czka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, pod warunkiem iż wynika 

to z ważnej, uzasadnionej przyczyny. Rezygnacja wymaga złożenia pisemnego oświadczenia 

Uczestnika/-czki w terminie do 5 dni kalendarzowych u Realizatora Projektu. 

3. Uczestnik/-czka zobowiązany/-a jest do: 

a. przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

b. uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym programem w sposób regularny, 

punktualny i aktywny; 

c. dostosowania się na zajęciach do poleceń prowadzącego zajęcia; 

d. korzystania z pomocy dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, z ich poszanowaniem i 

należytą dbałością o ich stan. W przypadku celowego uszkodzenia przez Uczestnika/-czkę 

Projektu pomocy dydaktycznych, Realizator Projektu może żądać zwrotu równowartości 

uszkodzonej pomocy lub odkupu innej o tych samych parametrach, funkcjach i przeznaczeniu; 

e. udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji Projektu do prowadzenia 

sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Projektu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych 

danych; 

f. złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie; 

g. niezwłocznego informowania (telefonicznie lub pisemnie) Realizatora Projektu o nieobecności na 

zajęciach, jednak nie później niż na dzień przed planowanymi zajęciami; 

h. udziału w prowadzonych przez Realizatora Projektu badaniach oraz ich ewaluacji. Planowane jest 

przeprowadzanie: testów wiedzy, ankiet oceniających, bezpośrednich wywiadów z Uczestnikami/-

czkami Projektu; 

i. wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez realizatora Projektu własnego wizerunku do 

celów związanych z promocją Projektu, monitoringiem, ewaluacją i kontrolą, w czasie trwania 

Projektu i po jego zakończeniu. 

4. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 70% każdych z zajęć 

dodatkowych pod rygorem skreślenia z listy Uczestników/-czek. 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie nie jest możliwe jego wznowienie. 

Monitorowanie i ewaluacja projektu 

§ 7. 

1. Wszyscy Uczestnicy Projektu mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów 

monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Beneficjenta, w tym ankiet dotyczących 

oceny i jego rezultatów.  
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2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 

Realizatora Projektu i inne podmioty na zlecenie Instytucji Zarządzającej. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 8. 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r. i obowiązuje w okresie realizacji 

Projektu. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie trwania Projektu. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora Projektu. 

Regulamin dostępny jest w Biurze projektu oraz na stronie www.fundacja-cel.pl 

 

 


