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REGULAMIN
REKRUTACn UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Rozwój kompetencji zawodowych wraz z unowocześnieniem bazy dydaktycznej
w Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich

§1
Informacje o projekcie

l. Projekt Rozwój kompetencji zawodowych wraz z unowoczesmeniem bazy
dydaktycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - kursy horyzontalne.

2. Projekt o nr RPDS.I0.04.01-02-0014/18 jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji 216 uczniów i 4 nauczycieli dzięki
zajęciom zaplanowanym w projekcie i podniesienie efektywności i jakości kształcenia
zawodowego w w Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich
poprzez zorganizowanie staży/praktyk zawodowych oraz zorganizowanie zajęć zgodnych z
przeprowadzona diagnozą od 2 września 2019 r do 31 grudnia 2020 r. W projekcie weźmie
udział 269 uczniów (112K,157M).

4. Cel główny projektu jest zgodny ze szczegółowym celem RPO
5. Projekt realizowany jest od 02.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

§2
Postanowienia ogólne

•

l. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników oraz zasady
uczestnictwa w projekcie Rozwój kompetencji zawodowych wraz z unowocześnieniem
bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych wRakowicach
Wielkich zwanym dalej Projektem.

2. Rekrutacja do projektu jest przeprowadzana w sposób jawny metodą wewnętrzną w formie
aktywnej i pasywnej.

3. Projekt obejmuje 9 zadań:
- zadanie nr l - Dodatkowe zajęcia językowe w ZSET
- zadanie nr 2 - Dodatkowe zajęcia matematyczno - przyrodnicze - ZSET
- zadanie nr 3 - Kursy zawodowe nadające dodatkowe kwalifikacje - ZSET
- zadanie nr 4 - Kursy podwyższające kompetencje uczniów w zakresie IT - ZSET
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- zadanie nr 5 - Dodatkowe zajęcia specjalistyczne w ZSET
- zadanie nr 6 - Staże zawodowe
- zadanie nr 7 - Szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli
zawodu - ZSET
- zadanie nr 8 - Doradztwo zawodowe
- zadanie nr 9 - Doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt

4. Informacja o projekcie dostępna jest na stronie internetowej oraz w
Biurze Projektu, które znajduje się w budynku szkoły ZSET w Rakowicah Wielkich

5. Za wybór Uczestników Projektu odpowiedzialna będzie komisja rekrutacyjna.

§3
Ogólne zasady rekrutacji

1. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy spełniają kryteria rekrutacyjne:
1) formalne - złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych i oświadczeń

(w przypadku osób poniżej 18 lat oświadzcenia rodziców/opiekunów),
2) podstawowe - uczęszczanie do placówki objętej projektem,
3) pierwszeństwa: -płeć (K) -1 pkt, osoby niepełnosprawne - lpkt. -wyniki w nauce: osoby

ze słabszymi wynikami będą miały pierwszeństwo - staże: UP będzie
uczestniczyć w stażach u przedsiębiorców, UP, pierwszeństwo dla osób, które zadeklarują
udział w stażach - 1 pkt

4) dodatkowe: -kolejność zgłoszeń: (lpkt), chęć uczestnictwa w projekcie (na podstawie
ankiety): 1 pkt

2. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci oraz zasady równych szans.
3. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację

projektu do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.

§4
Zasada rekrutacji! kwalifikacja uczestników

•

1. Rekrutacja Uczestników Projektu odbywa się we wrzesniu 2019 r.
2. Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona jest w formie aktywnej - organizowanie

spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców (np. podczas lekcji wychowawczych i
"wywiadówek"), w formie pasywnej - wewnętrzna kampania informacyjna w postaci
informacji na stronie www projektu i plakatów w szkole.

3 Dokumenty rekrutacyjne - formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa i regulamin
dostępne będą na stronie www projektu, w sekretariacie szkoły, w biurze projektu oraz
podczas spotkań informacyjnych.

4. Za wybór uczestników projektu odpowiedzialna będzie komisja rekrutacyjna, w składzie.:
a) Kierownik projektu,
b) Dyrektor szkoły biorącej udział w projekcie,
c) Specjalista ds. szkoleń i monitorowania projektu

5. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie ustalenie listy podstawowej:
6. W projekcie zostanie utworzona 5 osobowa lista rezerwowa (osoby z listy rezerwowej

będą przyjmowane w przypadku i w miarę rezygnacji Uczestnika Projektu z listy
podstawowej - o przyjęciu decyduje komisja.).

7. O wynikach rekrutacji Uczestnicy Projektu zostaną powiadomieni przez wychowawców.
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§5
Prawa Uczestnika projektu

l. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do bezpłatnego udziału w zajęciach w ramach
projektu.

2. Budynk szkoły jest dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami
ruchowymi.

3. Infrastruktura komputerowa zostanie dostosowana do potrzeb osób niedowidzących -
programy powiększające, mówiące. Materiały projektowe będą dostępne w wersji
elektronicznej oraz w druku powiększonym.

4. Sposób przekazywania informacji będzie dostosowany do możliwości percepcyjnych
uczestników zajęć.

§6
Obowiązki Uczestnika projektu

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
l) Zapoznania się z niniejszym regulaminem.
2) Podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (w przypadku osób poniżej 18 lat

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego).
3) Uczestniczenia na zajęcia, na które został zakwalifikowany.
4) Wypełniania ankiet i informacji potrzebnych do monitorowania wskaźników oraz

przeprowadzania ewaluacji.
5) Przekazywania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.

§7
Postanowienia końcowe

l. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Kierownika Projektu.
3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu
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