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REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA   

 

w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Os priorytetowa: 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe 

Umowa numer: RPLU.12.04.00-06-0028/17 

 

Wstęp 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie „Rozwój kształcenia 

zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli”. 

2. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa: 12. 

Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe. 

3. Projekt realizowany jest pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, 

pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej. 

4. Beneficjentem projektu jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk partnerem projektu Powiat lubelski. 

5. Realizatorami projektu jest: 

1) Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego (ZSR) w Pszczelej Woli – Technikum 

Pszczelarskie 

 

6. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego W Technikum Pszczelarskim w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 

Praktycznego (ZSR) w Pszczelej Woli, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 

100 uczniów (45K, 55M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu 

kształcenia poprzez realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego. Osiągnięcie celu 

głównego zrealizowane zostanie przez udział w projekcie 100 uczniów (45K, 55M), 5 nauczycieli 

(5M) Technikum  Pszczelarskiego, którzy zostaną objęci programem rozwoju kształcenia 

zawodowego, adekwatnym do zdiagnozowanych potrzeb szkoły, uczniów i nauczycieli, także 

względem oczekiwań i zapotrzebowania lokalnego i regionalnego rynku pracy. 

 

7. Grupę docelową projektu stanowi 100 uczniów (45K i 55M) oraz 5 nauczycieli (36 K i 6 M) w tym: 

8. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2019r.  

9. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
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Warunki przyjęcia ucznia do projektu 

1. Projekt adresowany jest do 100 uczniów (w tym 45 K i 55 M) i 5 nauczycieli Technikum 

Pszczelarskiego (5M) 

2. Rekrutacja odbywa się w styczniu 2018, wrześniu 2018, wrześniu 2019 i poprzedzona jest akcją 

informacyjną skierowaną do uczniów i ich rodziców/opiekunów. 

3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób jawny metodą wewnętrzną w formie aktywnej i 

pasywnej. Forma aktywna - organizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców. 

Forma pasywna - wewnętrzna kampania informacyjna w postaci informacji na stronach WWW 

szkoły. 

4. Dokumenty rekrutacyjne - formularz zgłoszeniowy (Zał. 1), Oświadczenie o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych (Zał. 3) i regulamin dostępne będą na stronie WWW, w 

sekretariacie szkoły oraz podczas spotkań informacyjnych. 

5. Zgłoszenia składać można będzie w sekretariacie szkoły i w biurze projektu. 

6. Zgłaszania uczestnictwa można dokonywać także np. przez telefon (dla osób z 

niepełnosprawnością wzroku) 

7. Podczas promowania działań rekrutacyjnych wykorzystane zostaną różnorodne, niestereotypowe 

wizerunki. 

8. Wszyscy uczestnicy projektu będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy.  

9. Jeżeli będzie więcej chętnych niż liczba dostępnych miejsc stworzona zostanie lista rezerwowa, z 

której kandydaci i kandydatki będą przyjmowani w razie rezygnacji, któregoś z uczestników, bądź 

uczestniczek projektu. 

10. Po wyłonieniu grupy docelowej sporządzony zostanie protokół. 

11. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie wypełniają: Deklarację uczestnictwa (Zał. 2). 

 

Warunki przyjęcia nauczyciela do projektu 

1. Projekt adresowany jest także do nauczycieli Technikum Pszczelarskiego w Zespole Szkół 

Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli  - 5 nauczycieli (5M) 

2. Rekrutacja odbywa się w styczniu 2018, wrześniu 2018, wrześniu 2019  poprzedzona jest akcją 

informacyjną skierowaną do nauczycieli.  

3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób jawny metodą wewnętrzną w formie aktywnej i 

pasywnej. Forma aktywna - organizowanie spotkań informacyjnych dla nauczycieli. Forma pasywna 

– wewnętrzna kampania informacyjna w postaci informacji na stronach WWW szkoły i partnerów 

projektu. 

4. Dokumenty rekrutacyjne - formularz zgłoszeniowy (Zał. 1), Oświadczenie o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych (Zał. 3) i regulamin dostępne będą na stronie WWW, w 

sekretariacie szkoły oraz podczas spotkań informacyjnych. 

5. Zgłoszenia składać można będzie w sekretariacie szkoły i w biurze projektu. 

Zgłaszania uczestnictwa można dokonywać także np. przez telefon (dla osób z 

niepełnosprawnością wzroku) 
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6. Podczas promowania działań rekrutacyjnych wykorzystane zostaną różnorodne, niestereotypowe 

wizerunki. 

7. Wszyscy uczestnicy projektu będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy.  

8. Jeżeli będzie więcej chętnych niż liczba dostępnych miejsc stworzona zostanie lista rezerwowa, z 

której kandydaci i kandydatki będą przyjmowani w razie rezygnacji, któregoś z uczestników, bądź 

uczestniczek projektu. 

9. Po wyłonieniu grupy docelowe sporządzony zostanie protokół. 

10. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie wypełniają: Deklarację uczestnictwa (Zał. 2),  

 

 

Kryteria rekrutacji  

 

1. Podstawą zakwalifikowania ucznia do udziału w Projekcie będzie spełnianie kryteriów udziału 

w projekcie: 

1) kryteria formalne (ETAP I) – złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w terminie 

i zgodnych z Regulaminem (TAK/NIE) 

a) w przypadku uczniów: 

- uczeń kształcący się w Technikum pszczelarskim 

b) w przypadku nauczycieli/instruktorów: 

- nauczyciel zawodowy/instruktor praktycznej nauki zawodu  

 

2) kryteria dodatkowe (ETAP II) – ocena kryteriów dodatkowo punktowanych (przy 

jednakowej liczbie punktów decyduje kolejność zgłoszeń),  

a) w przypadku uczniów: 

- wyniki w nauce (powyżej 4,0-5pkt; 4,5-10 pkt; 5,0-15pkt) 

- uczeń ostatnich klas – 5pkt 

- status materialny (potwierdzony oświadczeniem lub zaświadczeniem o korzystaniu z 

pomocy OPS) – 5pkt. 

- status osoby z niepełnosprawnością – 10pkt. 

- opinia wychowawcy szkolnego – 5pkt. 

b) w przypadku nauczycieli/instruktorów: 

- wyniki analizy indywidualnych potrzeb od 0 do 10pkt. 



 

 
   
 
 

 
 
 
  

 

St
ro

n
a4

 

- niepodejmowanie szkoleń/kursów/studiów przez ost. 2 lata pracy – 15 pkt.  

2. Ostatecznie o udziale w projekcie decyduje podpisanie deklaracji uczestnictwa przez opiekuna 

prawnego (uczniowie) lub uczestnika (nauczyciele). 

3. W skład komisji rekrutacyjnej będą wchodzili: Kierownik Projektu, specjalista ds. obsługi 

projektu. W przypadku większego zainteresowania udziałem w projekcie zostanie utworzona 

lista rezerwowa. 

4. W czasie rekrutacji będzie przestrzegana polityka równych szans, brak jakichkolwiek działań 

dyskryminujących (ze względu na płeć lub niepełnosprawność). Sposób prowadzenia rekrutacji 

umożliwi dostęp dla osób z niepełnosprawnością. 

5. Celem zgłoszenia udziału w projekcie osoba zainteresowana dostarcza poprawnie wypełniony 

formularz aplikacyjny wraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

niepełnoletniego (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz oświadczeniem uczestnika projektu 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do sekretariatów szkół lub biura 

projektu. 

6. Uwzględniając kryteria wyboru oraz kolejność zgłoszeń komisja dokona weryfikacji i ustali listę 

podstawową i rezerwową.  

7. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Dokumenty rekrutacyjne  będą archiwizowane  

z dokumentacją całego projektu w biurze projektu. 

 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie przed rozpoczęciem projektu możliwa jest tylko w uzasadnionych, 

szczególnych sytuacjach losowych i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o 

rezygnacji i jego przyczynach, w przypadku osób niepełnoletnich podpisanego również przez 

rodzica/opiekuna prawnego.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników projektu przed rozpoczęciem 

stażu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego.  

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu z listy zakwalifikowanych do projektu, 

jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej decyzji 

posiada Kierownik Projektu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r.  

3. Kandydat ma prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej pisemnie w ciągu 7 dni od 

ogłoszenia listy rankingowej do Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej – Kierownika Projektu 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 


