REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE
„Nowe kwalifikacje i umiejętności – gwarancją sukcesu edukacji
w Powiecie Gryfickim”

Gryfice, listopad 2017 roku

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki udziału, podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu „Nowe
kwalifikacje i umiejętności – gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim”, a także formy
wsparcia przewidziane w ramach Projektu.
2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytetu VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób
dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
3. Celem projektu jest podniesienie do 30 września 2019 r. jakości kształcenia dopasowanego do potrzeb
rynku pracy w 3 szkołach zawodowych z Powiatu Gryfickiego poprzez wzrost poziomu
kompetencji/kwalifikacji 130 uczniów, realizację staży zawodowych, kształcenie właściwych postaw i
umiejętności niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych
nauczycieli oraz tworzenie w szkołach warunków do praktycznej nauki zawodu.
4. Biuro projektu znajduje się w Starostwie Powiatowym w Gryficach przy Placu Zwycięstwa 37, pok.
416,
72-300 Gryfice. Godziny urzędowania biura poniedziałek – piątek od godz. 730 do 1530.
5. Projekt realizuje Powiat Gryficki wspólnie z 3 realizatorami:

Realizator

Nazwa szkół objętych
projektem

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Technikum Ekonomiczne

im. Czesława Miłosza w Gryficach

Branżowa Szkoła I Stopnia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im Wincentego Witosa w Płotach

Koordynator szkolny

P. Monika Ostojska

Technikum Zawodowe

P. Elżbieta Grządziel

Branżowa Szkoła I Stopnia

P. Aneta Cirocka

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im Zbigniewa Herberta w
Trzebiatowie

6. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

7. Projekt realizowany jest od 1 października 2017 roku do 30 września 2019 roku.

§2
DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Nowe kwalifikacje i umiejętności – gwarancją
sukcesu w Powiecie Gryfickim” realizowany w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym
i osób

dorosłych

uczestniczących

w

pozaszkolnych

formach

kształcenia

zawodowego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;
2) Szkole – należy przez to rozumieć szkoły dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryficki
wskazane w § 1 ust. 5 ;
3) Uczestniku Projektu– należy przez to rozumieć ucznia lub nauczyciela, który został
zakwalifikowany do udziału w Projekcie.

§3
FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU
1. Projekt zakłada możliwość skorzystania przez Uczestników Projektu z następujących form wsparcia:
1) zajęcia dodatkowe / szkolenia, przez które należy rozumieć:
a) kursy/szkolenia – zajęcia mające na celu poszerzenie wiedzy i/lub nabycie umiejętności
praktycznych, a przez to uzyskanie nowych kompetencji lub kwalifikacji, potwierdzonych
stosownym certyfikatem lub dokumentem równoważnym;
b) wyjazdy zawodoznawcze - zorganizowany wyjazd Uczestników Projektu poza siedzibę szkoły,
którego

celem

jest

zaznajomienie

uczniów

ze

specyfiką

pracy

w

zawodzie,

w którym się kształcą lub poznanie nowoczesnych technologii zbieżnych z kierunkiem
kształcenia;
2) staże/praktyki – zajęcia praktyczne odbywające się w wytypowanych przez szkołę podmiotach,
w szczególności w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, mające na celu doskonalenie
praktycznych umiejętności Uczestników Projektu w danym zawodzie;
3) poradnictwo zawodowe, przez które należy rozumieć:

a) indywidualne doradztwo zawodowe – indywidualne spotkania Uczestnika Projektu
z doradcą zawodowym, ukierunkowane na ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów,
planowanie ścieżki kariery zawodowej, ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
2. Liczbę uczestników możliwych do objęcia poszczególnymi formami wsparcia określa załącznik
nr 4 do Regulaminu.

§4
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. O uczestnictwo w Projekcie może ubiegać się osoba spełniająca następujące kryteria:
1) kształci się w jednej ze szkół zawodowych, o których mowa w §1 ust. 5, biorących udział
w Projekcie (uczniowie);
2) pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w jednej ze szkół, o których mowa w § 1 ust. 5,
biorących udział w Projekcie (pracownicy);
3) zamieszkuje na terenie woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata do Komisji Rekrutacyjnej
następujących dokumentów:
1) formularza zgłoszeniowego do projektu (zgodnie z wzorem załącznika nr 1),
2) deklaracji uczestnictwa w projekcie (zgodnie z wzorem załącznika nr 2),
3) oświadczenia Uczestnika Projektu (zgodnie z wzorem załącznika nr 3).
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata. Ponadto
w przypadku Kandydata niepełnoletniego dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 muszą zostać
podpisane przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna prawnego.

§5
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona będzie w szkołach, o których mowa w § 1 ust. 5.
2. Rekrutacja poprzedzona zostanie kampanią informacyjną w szkole, m.in. poprzez rozmowy
z wychowawcami, uczniami i rodzicami, opracowaniem plakatu oraz umieszczenie informacji
na stronie internetowej Powiatu/Szkoły.

3. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie z poszanowaniem zasady równości szans, w tym
przeciwdziałania dyskryminacji.
4. Rekrutacja Uczestników Projektu odbędzie się w terminach:


IV kwartał 2017 roku,



III/IV kwartał 2018 roku.

Ponadto, w uzasadnionych przypadkach podykotowanych koniecznością realizacji poszczególnych
forma wsparcia zgodnie z harmonogramem, rekrutacja będzie mieć charakter ciągły.
Rekrutacja nauczycieli zawodu odbędzie się w terminie:


I kwartał 2018 roku.

5. Dokumenty rekrutacyjne składa się u Koordynatorów szkolnych lub w Biurze projektu.
6. Weryfikacja

dokumentów

rekrutacyjnych

będzie

dokonywana

przez

Zespół

projektowy.

Zakwalifikowanie do udziału w projekcie będzie potwierdzone podpisem Koordynatora projektu i
Koordynatora szkolnego na Formularzu zgłoszeniowym do projektu.
7. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie, niż przewidują to maksymalne ilości
uczestników poszczególnych form wsparcia, zastosowane zostaną następujące kryteria:
1) wyniki w nauce - oceny z przedmiotów zawodowych;
2) frekwencja na zajęciach;
3) ocenę z zachowania;
4) chęć udziału w projekcie.
8. Rekrutacja nauczycieli zawodu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria:
1) Staż pracy;
2) Stopień awansu zawodowego;
3) Ocenę aktualności posiadanych kwalifikacji pod kątem nauczanego zawodu;
4) Zbliżone wykształcenie/doświadczenie i gotowość do nauczania nowego zawodu (w przypadku
studiów podyplomowych nadających uprawnienia do nauczania zawodu).
9. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym na kursy/szkolenia Koordynator szkolny sporządza
listę uczestników, którą przekazuje do Biura projektu.
10. O wyniku postępowania rekrutacyjnego na kursy/szkolenia i inne formy wsparcia Koordynator
szkolny niezwłocznie informuje kandydatów.
11. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, na jego miejsce może zostać
zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej (wg kolejności na liście), o ile stopień zaawansowania

realizacji projektu na to pozwoli. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy rezerwowej podejmuje
Koordynator projektu.
12. Koordynator szkolny zobowiązany są do informowania Asystenta Koordynatora projektu na bieżąco
o wszystkich problemach związanych z rekrutacją Uczestników, mogących mieć

wpływ

na prawidłową realizację Projektu.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Powiat Gryficki zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub wprowadzenia
dodatkowych postanowień.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję, co
do rozstrzygnięć podejmuje Koordynator projektu.

Zatwierdzam

Starosta Gryficki
Kazimierz Sać

Załączniki:
1. Wzór Formularza zgłoszeniowego do projektu.
2. Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie.
3. Oświadczenie Uczestnika Projektu.
4. Liczba uczestników możliwych do objęcia poszczególnymi formami wsparcia w projektu

