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REGULAMIN 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§1 Informacje o projekcie 

1. Projekt pn.: „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum 

Mechanicznego w Zelowie i Technikum Ekonomiczno – Hotelarskiego w Bełchatowie” realizowany 

jest przez Powiat Bełchatowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 

Kształcenie zawodowe 

2. Biuro projektu: Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego  

w Bełchatowie, ul. Pabianicka 26, 97- 400 Bełchatów, pok. nr A19, tel. 44 7336607 

3. Projekt przeznaczony jest ogółem dla 44 uczniów/ uczennic szkół ponadgimnazjalnych, w tym dla 32 

uczniów/ uczennic Technikum Ekonomiczno – Hotelarskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie oraz 12 uczniów/ uczennic Technikum Mechanicznego, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie. 

4. Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 28.02.2018 r. 

5. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§2 Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa  

w projekcie „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum 

Mechanicznego w Zelowie i Technikum Ekonomiczno – Hotelarskiego w Bełchatowie” zwanym dalej 

„Projektem”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. 

§3 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy muszą spełniać następujące kryteria: 

� Bezwzględne: uczeń/ uczennica klas I – III w roku szkolnym 2016/2017 w: 

� Technikum Ekonomiczno – Hotelarskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie w następujących zawodach: technik logistyk, 

technik organizacji reklamy i technik żywienia i usług gastronomicznych 

lub  
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� Technikum Mechanicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Zelowie w następujących zawodach: technik informatyk i technik pojazdów 

samochodowych 

� Dodatkowe: średnia ocen na ostatnim świadectwie. Wysokość średniej ocen odpowiada ilości 

otrzymanych punktów np. średnia 3,75 = 3,75 pkt. Pierwszeństwo będą mieć uczniowie/ 

uczennice najlepiej uczący się. W przypadkach spornych dodatkowo porównywana będzie 

ocena z zachowania. 

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na brak miejsc, znajdą się na liście 

rezerwowej i zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku wycofania się z projektu 

jakiegokolwiek uczestnika. 

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w pkt. 1 jest wypełnienie                

i złożenie w sekretariacie szkoły lub biurze projektu: 

- czytelnie wypełnionego oraz podpisanego przez osoby uprawnione formularza zgłoszeniowego 

wraz z kserokopią legitymacji szkolnej, 

- Oświadczenia uczestnika projektu, 

- Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgodny na udostępnienie swojego wizerunku 

- Oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych 

3. Formularze ww. dokumentów będą dostępne w sekretariatach szkół, biurze projektu oraz na 

stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego: www.powiat-belchatowski.pl (zakładka Fundusze 

UE i inne).  

4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie i czytelnie wypełnione zgłoszenia na właściwym 

formularzu zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisem osób uprawnionych. 

§4 Zasady rekrutacji 

1. Proces rekrutacji obejmuje zaproszenie do udziału w projekcie oraz udostępnienie Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

2. Sposób informowania: plakaty i ulotki informacyjne w budynkach szkół oraz komunikaty na stronie 

internetowej Powiatu Bełchatowskiego (www.powiat-belchatowski.pl). 

3. Organizację procesu rekrutacji oraz kwalifikację osób do udziału w projekcie prowadzi Komisja 

Rekrutacyjna. 

4. Terminy i daty rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego 

www.powiat-belchatowski.pl. 

5. Dopuszcza się możliwość przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej liczby 

uczestników. 

6. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 
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• wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i dostarczenia go sekretariatu 

szkoły lub biura projektu, 

• weryfikacji złożonych dokumentów, 

• selekcji kandydatów według kryteriów określonych w §3 pkt. 1, 

• sporządzenie list uczestników zajęć pozalekcyjnych oraz listy rezerwowej, 

• ogłoszenie list uczestników zakwalifikowanych do projektu na tablicach informacyjnych szkół. 

7. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych 

procedur. 

§5 Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Udział w projekcie jest dla uczniów/ uczennic jest bezpłatny, współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Uczestnik projektu ma prawo zgłaszać Realizatorowi Projektu swoje uwagi i opinie dotyczące 

przeprowadzanych działań, w tym ocenić pracę wykładowców, celowość i przydatność form 

wsparcia oraz sposób ich realizacji. 

3. Każdy uczeń aktywnie uczestniczy w poniżej wskazanych formach wsparcia w okresie od 

października 2016 r. do grudnia 2017 r.: 

- zajęciach dodatkowych – 30 godz. w semestrze, które będą odbywały się w tygodniu po zajęciach 

lekcyjnych 

- wyjazdach studyjnych – 3 godzinny wyjazd w semestrze do przedsiębiorstwa, 

- stażach – 150 godz. w ciągu trzech semestrów, za które otrzyma stypendium w wysokości 1800 zł; 

harmonogram zależny od zapisów w umowie z przedsiębiorcą. 

4. Udział w zajęciach dodatkowych/ wyjazdach studyjnych/ stażach jest obowiązkowy. Każdy 

Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach 

potwierdzonego każdorazowo na liście obecności i/lub w dzienniku zajęć. 

5. Warunkiem otrzymania certyfikatu/zaświadczenia udziału w projekcie jest:  

• udział uczestnika/ uczestniczki w co najmniej 85% zajęć (dotyczy wszystkich form 

wsparcia: zajęcia dodatkowe, wizyty studyjne, staże) 

• udział w sprawdzianach prowadzonych na początku i na końcu zajęć dodatkowych 

• zdanie egzaminu kończącego staż 

6. Skreślenie z listy uczestników projektu następuje, gdy uczeń: 

a) rezygnuje ze szkoły, 

b) opuścił powyżej 15% godzin nieusprawiedliwionych, 

c) przerwał udział w projekcie z przyczyn niezależnych od Realizatora, 

d) inne losowe zdarzenie. 
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W przypadku wystąpienia ww. okoliczności uczeń, który zostaje skreślony z listy uczestników 

projektu oddaje otrzymane materiały dydaktyczne, wyposażenie stażysty itp. Zostaną one 

przekazane osobie z listy rezerwowej. 

7. Każdorazowe opuszczenie zajęć przez uczestnika wymaga pisemnego usprawiedliwienia. 

8. Realizator projektu dopuszcza możliwość usprawiedliwienia nieobecności powyżej 15% zajęć tylko 

w szczególnych okolicznościach, za zgodą prowadzącego zajęcia. 

9. W przypadku rezygnacji rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika zobowiązany jest 

pisemnie w terminie 14 dni powiadomić Realizatora Projektu o tym fakcie wraz z podaniem 

przyczyny rezygnacji. 

10. Uczestnik jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych 

dokumentów w trakcie realizacji projektu jak i udziału w procesie ewaluacji nadzorowanej przez 

Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym. 

11. Uczestnik jest zobowiązany do bieżącego informowania o zmianach w danych teleadresowych. 

12. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

§6 Przepisy końcowe 

1. Nadzór nad prawidłową realizacją projektu sprawował będzie Kierownik Projektu przy współpracy  

z Dyrektorem ZSP nr 4 w Bełchatowie oraz Dyrektorem ZSP w Zelowie. 

2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Realizator Projektu. 

3. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu. 
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