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Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
Beneficjent: Województwo Małopolskie,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Biuro ds. Realizacji Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
Partner:
Powiat Myślenicki
Realizator/Realizatorzy:
Zespół Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego
§1
Ilekrod jest mowa o:
a.
b.

projekcie – należy przez to rozumied projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
regulaminie – należy przez to rozumied regulamin uczestnictwa w projekcie „Modernizacja
kształcenia zawodowego w Małopolsce”
c. regulaminie rekrutacji – należy przez to rozumied regulamin uczestnictwa w projekcie „Modernizacja
kształcenia zawodowego w Małopolsce”
d. realizatorze – należy przez to rozumied Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w
Sułkowicach
e. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumied zespół w składzie :
Lider szkolny projektu oraz dwóch członków komisji wskazanych przez Lidera szkolnego, których
zadaniem jest wybór osób uczestniczących w danej formie wsparcia.
f. protokole – należy przez to rozumied dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób do danej
formy wsparcia uwzględniający datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej
członków.

§2
Postanowienia ogólne
1.
2.

Projekt realizowany jest od 01.01.2010 r. do 31.12.2014 r.
Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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§3
Zakres wsparcia
1. W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia, zgodne z ofertą i wnioskiem:
a. kursy doskonalące
b. staże-wizyty zawodoznawcze
c. dodatkowe praktyki zawodowe
d. doradztwo zawodowe
e. komponent ponadnarodowy
2. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu danej
formy wsparcia o której mowa w § 3 ust. 1 regulaminu.

§4
Zasady rekrutacji
1. Uczestnikiem projektu może byd osoba spełniająca następujące kryteria:
a. osoba posiada status ucznia szkoły technicznej/zawodowej dla młodzieży, dla której organem
prowadzącym jest Powiat Myślenicki – uczestniczącej w projekcie ,,Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce”
b. uczeo wyraża dobrowolną chęd uczestnictwa w wybranych formach wsparcia
c. uczeo kształci się w kierunkowej branży dla danej formy wsparcia
2. W przypadku gdy ilośd chętnych z kierunkowej branży przekracza ilośd miejsc przewidzianych na daną formę
wsparcia decydują kryteria wg poniższej kolejności:
I. kursy doskonalące;
a. uczniowie, którzy jeszcze nie brali udziału w żadnej formie wsparcia lub brali udział w mniejszej
ilości form wsparcia
b. uczniowie ostatnich klas
c. średnia ocen uzyskana w ostatnim roku szkolnym
d. ocena z danego/danych przedmiotów branżowych
II. staże-wizyty zawodoznawcze; dodatkowe praktyki zawodowe
a.
uczniowie klas, w których kierunek kształcenia związany jest z branżą i specyfiką docelowego
miejsca stażu-wizyty zawodoznawczej; dodatkowej praktyki zawodowej
III. doradztwo zawodowe:
a. uczniowie ostatnich klas
b. średnia ocen uzyskana w ostatnim roku szkolnym
IV. komponent ponadnarodowy:
a. uczniowie, którzy zakooczyli co najmniej 1 rok nauki w szkole zawodowej
b. kształcący się w jednym z zawodów, których dotyczy dany wyjazd studyjny
c. skorzystali co najmniej z jednej formy wsparcia w ramach projektu
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wykażą się znajomością języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
w przypadku rekrutacji na wyjazd do Turyngii
nie brali wcześniej udziału w wyjeździe studyjnym w ramach komponentu ponadnarodowego
projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
mają wysoką średnią ocen

3. W przypadku praktyk, doradztwa zawodowego, komponentu ponadnarodowego oraz staży-wizyt
zawodoznawczych uczniowie mogą wziąd udział jednokrotnie, niezależnie od udziału w innej formie wsparcia
np. w kursach doskonalących .
4.Osoby
zakwalifikowane
do
udziału
w
projekcie
uczestniczą
w
formach
wsparcia
o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu nieodpłatnie. W przypadku nauki jazdy kat. B oraz kat. T uczniowie
sami opłacają egzaminy zewnętrzne. W przypadku pozostałych kursów kooczących się egzaminem
zewnętrznym/paostwowym, uczniowie – absolwenci kursu będą mieli w ramach projektu jednokrotnie
opłacony egzamin. Ewentualne kolejne egzaminy uczniowie – absolwenci kursu będą opłacad z własnych
środków.
5. Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie realizatora w sposób ciągły w latach 2010-2014. Informacje
o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeo w siedzibie realizatora oraz u Lidera szkolnego.
6. O zakwalifikowaniu uczniów do projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna.
7. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej mogą w kwestiach spornych zasięgad opinii Dyrektora Szkoły. Ostateczna
decyzja należy do Lidera szkolnego.
8. W wyniku decyzji Komisji Rekrutacyjnej powstaje protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczniów do
projektu wraz z listą zakwalifikowanych uczestników oraz listą rezerwową.
9. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do projektu z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na
liście rezerwowej.
10. O zwiększeniu liczby uczestników projektu decyduje Powiatowe Biuro Projektu w Myślenicach po
konsultacji z Liderem Projektu, pod warunkiem, że nie wpłynie ona na zmianę budżetu i jakości
przeprowadzanych form wsparcia.
11. Lista uczniów zakwalifikowanych wraz z listą rezerwową będzie dostępna u Lidera szkolnego.
12. W chwili rozpoczęcia danej formy wsparcia każdy z uczniów podpisuje „Deklarację uczestnictwa
w projekcie” wraz z formularzem zawierającym dane osobowe uczestnika oraz „Oświadczenie uczestnika
projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.
13. Osoby wpisane na listę rezerwową mogą zostad wybrane do udziału w projekcie w przypadku zwolnienia
miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub skreślenia z listy w wyniku nie spełnienia obowiązków uczestnika.
14. Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Lider szkolny.
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15. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości płci.

§5
Prawa i obowiązki uczniów w projekcie
1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje niniejszy regulamin.
2. Jeden uczeo może brad udział w kilku formach wsparcia. W przypadku dodatkowych praktyk zawodowych,
doradztwa zawodowego, komponentu ponadnarodowego oraz staży-wizyt zawodoznawczych uczniowie
mogą wziąd udział jednokrotnie.
3. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do:
a. regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – w przypadku kursów doskonalących, doradztwa
zawodowego oraz dodatkowej praktyki zawodowej udział w min 80 % godzin zajęd.
b. wypełnienia ankiety koocowej (po zakooczeniu poszczególnych form wsparcia),
c. podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”,
d. podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.
4. Nieobecnośd powyżej 20% godzin zajęd na kursie doskonalącym, doradztwie zawodowym oraz dodatkowej
praktyce zawodowej może byd podstawą odmowy wydania zaświadczenia / certyfikatu. Jedynym
usprawiedliwieniem nieobecności ucznia na kursie doskonalącym, dodatkowej praktyce zawodowej jest
choroba (wymagane zaświadczenie lekarskie) lub wypadek losowy (udokumentowany poprzez
przedstawienie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności).
5. Po zakooczeniu udziału w danej formie wsparcia i spełnieniu kryterium frekwencji opisanego
w ust.3 pkt. a., uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie / certyfikat ukooczenia / uczestnictwa w danej
formy wsparcia.
6. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia lub przekroczenia nieobecności
powyżej 20% godzin zajęd na kursie doskonalącym, doradztwie zawodowym oraz dodatkowej praktyce
zawodowej - zostanie ona wykluczona z udziału w innych formach wsparcia oraz nie będzie brana pod uwagę
w kolejnych planowanych do realizacji formach wsparcia w ramach projektu.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2013 r.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia
dodatkowych postanowieo.
3. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Lider szkolny
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
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