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REGULAMIN REKRUTACJI 

do projektu „Mój zawód-moja przyszłość” 
 

CZĘŚĆ I – OGÓLNA 

 
1.    DEFINICJE 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1.1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Mój zawód – moja przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet XI 
Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe. 
1.2 Realizatorze – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie ul. Piłsudskiego 66, 92-420 
Szczerców.  
1.3 Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć uczniów uczących się oraz nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. 
1.4. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć biuro zlokalizowane przy ul. Rzecznej 7, 97-420 Szczerców. 
1.5. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rekrutacji do projektu „Mój zawód – moja przyszłość”. 
1.6. Beneficjent – Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców. 
1.7. Szkoła - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, w tym Technikum Informatyczne oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Szczercowie 
ul. Piłsudskiego 66, 92-420 Szczerców. 
 
2.    INFORMACJE O PROJEKCIE 
2.1. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 
Kształcenie zawodowe. 
2.2. Głównym celem Projektu jest zwiększenie we współpracy z otoczeniem społ.-gosp., jakości kształcenia zawodowego w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów jako przyszłych 
absolwentów oraz lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy poprzez: wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 
84 uczniów (30K i 54M) - uczestników staży, praktyk i zajęć specjalistycznych, udoskonalenie umiejętności oraz nabycie i 
podniesienie kwalifikacji zawodowych 9 nauczycieli (5K/4M) – uczestników szkoleń i studiów podyplomowych, doposażenie 
pracowni zawodowych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego, w okresie od 01.04.2018r. do 30.09.2019r.     
2.3.Cel główny Projektu będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 
a) Wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 84 uczniów (30K/54M) - uczestników staży, praktyk u pracodawcy do 
30.09.2019r.  
b) Udoskonalenie umiejętności oraz nabycie i podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych łącznie 9 nauczycieli                        
(5K/4M) – uczestników szkoleń i studiów podyplomowych do 30.09.2019r. 
c) Podniesienie kwalifikacji  1 nauczyciela – doradcy realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego                         
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – do 30.09.2019r. 
d) Doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (w tym pracownia 
informatyczna, pracownia ekonomiczna, pracownia architektury krajobrazu) – 2 szkoły doposażone do 30.09.2018r. 
e) Podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów uczestniczących w kursach i szkoleniach specjalistycznych 64 uczniów 
(23K/41M) do 30.06.2019r. 
f) Poniesienie umiejętności i kompetencji uczniów uczestniczących w warsztatach przedsiębiorczości 20 uczniów (7K/13M) do 
31.12.2018r.   
g) Podniesienie umiejętności i kompetencji u uczniów korzystających z indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego - 84 
uczniów (30K/54M) do 30.09.2019 r. 
2.4 Zakres usług oferowanych w Projekcie: 

L
p
. 

USŁUGA 
ŁĄCZNA ILOŚĆ 

UCZESTNIKÓW 

LICZBA 

GODZIN/WYMIAR 

DOTYCZY: SZKOLEŃ/STAŻY/PRAKTYK L. UCZNIÓW LICZBA GODZIN 

1 Staże/praktyki zawodowe dla uczniów 84 (30K/54M) 150h/ uczestnik 

2 Szkolenie BHP związane z organizacją stażu/praktyk (szkolenia prowadzone w ramach stażu/praktyk) 84 (30K/54M) - 

3 Indywidualne konsultacje uczestnika projektu z doradztwa edukacyjno-zawodowego  84 (30K/54M) 

 
3h/ uczestnik 

4 Warsztaty przedsiębiorczości „ABC własnej firmy” 20 (7K/13M) 2 gr. x 10 ucz. x 12h 

5 Grafika komputerowa 2D i 3D (dla ucz. na kierunku technik informatyk) 42 (3K/39M) 
3 gr. x 14 uczniów x 

40h 
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6 
ICT w prowadzeniu działalności gospodarczej (dla uczniów na kierunku technik ekonomista i 

technik informatyk) 
14 (13K/1M) 

1gr. x 14 ucz. x 32h 

 

7 
Kurs rysunku odręcznego- barwa, pokroje wybranych drzew i krzewów (dla uczniów na kierunku 

technik architektury krajobrazu) 
8 (7K/1M) 

1 gr. x 8os.x20h 

 

8 
Obiekty małej architektury krajobrazu – druk 3D (dla uczniów na kierunku technik architektury 

krajobrazu)  
 

8 (7K/1M) 
1 gr. x 8os.x20h 

 

Lp. DOTYCZY: WYCIECZEK L. UCZNIÓW LICZBA DNI 

1 Fabryka Della w Łodzi (podczas realizacji szkolenia-Grafika komputerowa 2D i 3D) 42(3K/39M) 3 gr. x 14 os. – 1 

dzień 

2 
Arboretum w Wojsławicach (podczas realizacji Kursu rysunku odręcznego - barwa, pokroje 
wybranych drzew i krzewów) 

8 (7K/1M) 
1 gr. x 8os.- 1 dzień 

 

Lp. DOTYCZY: SZKOLEŃ/STUDIÓW PODYPLOMOWYCH L.NAUCZYCIELI 
LICZBA 

GODZIN/SEMESTRÓ

W 

1 
Projektowanie graficzne - studia podyplomowe dla nauczyciela kształcącego uczniów na kierunku 

technik informatyk 
1 os. 

 

ok. 250 h/2 semestry 
 
 

 
 

2 
Kadry i płace – studia podyplomowe dla nauczyciela kształcącego uczniów na kierunku technik 
ekonomista 

1 os. 
Min. 200 h/2 

semestry 

3 Doradztwo zawodowe – studia podyplomowe dla nauczyciela doradcy zawodowego  1os. ok. 300 h/2 semestry 

4 
Projektowanie i druk 3D – studia podyplomowe dla nauczyciela kształcącego uczniów na 
kierunku technik informatyk 

1os. 
Min. 170 h/2 

semestry 

 DOTYCZY: SZKOLEŃ Z OBSŁUGI SPRZĘTU (szczegółowe inf. w rek. naucz.)   

 
 
2.5. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych szkoleń/ zajęć dostępne są również u Koordynatora projektu tel. kom. 
(+48) 697129977, Asystenta (+48) 44 682 63 10 w. 22 lub bezpośrednio w Biurze Projektu: ul. Rzeczna 7 97-420 Szczerców, tel. 
44 631 80 77. 
 

CZĘŚĆ II – REKRUTACJA (INFORMACJE OGÓLNE)  
 
1. INFORMACJE OGÓLNE (UCZNIOWIE/NAUCZYCIELE) 
1.1.Uczestnikiem zajęć dodatkowych może być osoba, która złożyła komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych 
oraz zostanie zakwalifikowana do udziału w Projekcie przez Komisję Rekrutacyjną. 
1.2.Podczas rekrutacji Komisja dokona analizy prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych i załączników, biorąc pod 
uwagę kryteria rekrutacyjne - wyniki przedstawi za pomocą danych liczbowych w formie Protokołu z posiedzenia Komisji 
Rekrutacyjnej. 
1.3.Jeżeli mimo zastosowanych kryteriów nie uda rozstrzygnąć się jednoznacznie kogo zakwalifikować do Projektu, Komisja 
Rekrutacyjna może ustalić inne kryteria wyboru Uczestników Projektu, jednak musi  to uzasadnić w protokole z posiedzenia Komisji 
Rekrutacyjnej. 
1.4. Sporządzona zostanie Lista Uczestników Projektu i Lista Rezerwowa. Listy te zostaną sporządzone do 22.06.2018r. 
1.5. Uczniowie/nauczyciele, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie, zostaną umieszczeni 
na Liście Rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu 
uczeń/nauczyciel z Listy Rezerwowej. 
   

CZĘŚĆ III – REKRUTACJA UCZNIÓW 

 
1. DOKUMENTY REKRUTACYJNE 
1.1. Dokumenty niezbędne do zgłoszenia udziału w Projekcie to: 
a) Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie, 
b) Załącznik 2 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu,  
c) Załącznik 3 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 
1.2. Jeden uczeń może brać udział w kilku rodzajach form wsparcia.  
1.3. Uczniowie TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych muszą wziąć udział w kilku rodzajach 
wsparcia jednocześnie tj.: 
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Uczniowie TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO objęci zostaną obowiązkowo min. 3 rodzajami wsparcia 
(tj. poz. 1, 2 oraz  do wyboru 1 lub więcej szkoleń specjalistycznych) 

1) staż zawodowy, 

2) indywidualne konsultacje w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

3) szkolenia specjalistyczne (Grafika komputerowa 2D i 3D/ ICT w prowadzeniu działalności gospodarczej/ Kurs rysunku odręcznego - barwa 
pokroje wybranych drzew i krzewów/ Obiekty małej architektury krajobrazu – druk 3D). 

1.4. Uczniowie BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wezmą udział w kilku rodzajach wsparcia 
jednocześnie tj.: 
 

Uczniowie BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA objęci zostaną obowiązkowo min. 3 rodzajami wsparcia 
(tj. poz. 1, 2 i 3) 

1) praktyki zawodowe,  

2) indywidualne konsultacje w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

3) warsztaty przedsiębiorczości „ABC własnej firmy”. 

2. KRYTERIA REKRUTACYJNE - UCZNIOWIE  
1.1 Komisja zdecydowała przyjąć w procesie rekrutacyjnym następujące kryteria, za które ustaliła następujące wartości punktowe:  

KRYTERIA REKRUTACYJNE 

Nr 
Kryterium 

Kryterium Opis Wymagane dokumenty potwierdzające 
Liczba 

punktów 

1 Kryterium niepełnosprawność 

Osoba posiadająca orzeczenie o 
niepełnosprawności. W przypadku 
zgłoszenia się do udziału w Projekcie 
ucznia z niepełnosprawnością – zostanie 
on zakwalifikowany poza kolejnością 
(wg skali punktowej - najwyższa liczba 
punktów), a Realizator podejmie 
działania związane z wdrożeniem 
mechanizmu racjonalnych usprawnień w 
celu zapewnienia możliwości pełnego 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych. 

1) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna  - 
Część V. INFORMACJE O UCZESTNIKU w 
FORMULARZU ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W 
PROJEKCIE. 
2) adnotacja dyrektora szkoły, potwierdzająca 
niepełnosprawność, na podstawie orzeczeń i opinii 
przechowywanych w dokumentacji szkoły) - Część 
VI. INFORMACJE O UCZESTNIKU w FORMULARZU 
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 

15 pkt. 

2 Kryterium 
skład rodziny 

(niepełna) 

Osobą żyjąca w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby dorosłej 
i dzieci pozostających na utrzymaniu. 

1) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego - 
Część V. INFORMACJE O UCZESTNIKU w 
FORMULARZU ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W 
PROJEKCIE. 
2) adnotacja pedagoga szkoły, mająca na celu 
potwierdzenie sytuacji rodzinnej - Część VI. 
INFORMACJE O UCZESTNIKU w FORMULARZU 
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 

10 pkt. 

3 Kryterium 

sytuacja finansowa 
rodziny 
(rodziny 

korzystające ze 
świadczeń z 

pomocy 
społecznej) 

Osoby, których rodziny korzystają ze 
świadczeń z pomocy społecznej - ze 
względu na znaczne ograniczenia 
możliwości podnoszenia kompetencji                   
i osiągania kwalifikacji zawodowych w 
związku ze swoją sytuację życiową. 

1) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o 
korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej - 
Część V. INFORMACJE O UCZESTNIKU w 
FORMULARZU ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W 
PROJEKCIE. 
2) adnotacja pedagoga szkolnego, na temat 
sytuacji finansowej rodziny - Część VII. 
INFORMACJE O UCZESTNIKU w FORMULARZU 
ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 

10 pkt. 

4 Kryterium wyniki w nauce 

Średnia ocena na koniec semestru 
zimowego r. szkol. 2017/2018. 

1) adnotację o średniej ocen uzupełnia 
wychowawca ucznia - Część IV. INFORMACJE O 
UCZESTNIKU w FORMULARZU ZGŁOSZENIA 
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 

Max 5 
pkt. 

średnia powyżej  4,0 5 pkt. 

średnia od 3,0 do 3,9 3 pkt. 

średnia poniżej  3,0  1 pkt. 
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  3.  ZAKRES WSPARCIA – ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW 
 

SZKOŁA DOTYCZY: SZKOLEŃ/STAŻY/PRAKTYK L.UCZNIÓW 
L. GODZ. I PLANOWANY 

TERMIN REALIZACJI 
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STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW  
- KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ: uczniowie TI tj. technik informatyk, technik 
ekonomista, technik architektury krajobrazu.  
- INFORMACJA O STAŻU: staże umożliwią wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę 
w szkole, nabycie nowych doświadczeń, doskonalenie umiejętności, poznawanie 
oczekiwać pracodawcy.   
- KORZYŚCI: w ramach prowadzonych staży uczniowie otrzymają stypendium 
stażowe w wysokości 1800 zł (jednorazowo), zwrot kosztów dojazdu, 
szkolenia BHP, badania lekarskie, zapewnioną odzież roboczą. 
- FORMA ROZLICZENIA ZAJĘĆ: ocena ze stażu wystawiona przez opiekuna stażu/ 
koordynatora w dzienniczku staży. 

64 (23K/41M) 

150h/uczestnik 
 

PLANOWANY TERMIN 
ZAJĘĆ: 

IX 2018 R. – 
15.IX 2019 R. 

 
 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE UCZESTNIKA PROJEKTU Z DORADZTWA 
EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO  
- KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ: uczniowie TI tj. technik informatyk, technik 
ekonomista, technik architektury krajobrazu.  
- INFORMACJA O ZAJĘCIACH: konsultacje przygotują uczniów do samodzielnego i 
aktywnego kształtowania swojej drogi życiowej, pomogą rozpoznać własne zasoby i 
je wykorzystać, rozeznać się na rynku pracy i poruszać po nim, pokonywać obawy 
uczniów i istniejące bariery, będą kształcić nawyk ciągłego planowania przyszłości i 
konsekwentnego realizowania celu, wskażą jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i 
stresowych.    
- KORZYŚCI: w ramach prowadzonych zajęć uczniowie korzystać będą z materiałów 
oraz urządzeń zakupionych w ramach projektu. Zastosowane zostanie indywidualne 
podejście do każdego uczestnika zajęć poprzez indywidualne spotkanie z doradcą 
zawodowym.  
- FORMA ROZLICZENIA ZAJĘĆ: ocena z testu początkowego oraz testu końcowego. 
Każdy uczestnik wypracuje indywidualny plan działania. 

64 
(23K/41M) 

3h/uczestnik 
 

PLANOWANY TERMIN 
ZAJĘĆ: 

IX 2018 R. – 
IX 2019 R. 

GRAFIKA KOMPUTEROWA 2D I 3D  
- KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ: uczniowie klas - technik informatyk.  
- INFORMACJA O ZAJĘCIACH: zajęcia pozwolą udoskonalić umiejętności 
informatyczne uczniów, wyjść naprzeciw oczekiwaniom przyszłych pracodawców. 
Program zajęć obejmuje projektowanie i tworzenie grafiki użytkowej i reklam, 
wprowadzenie do grafiki 3D oraz animacji w 2D i 3D, tworzenie i wykonywanie 
projektu 3D. Efekty z prowadzonych zajęć: zastosowanie elementów grafiki, 
umiejętności samodzielnego przygotowania ulotki, folderu, logo itp. Znajomość 
podstaw grafiki 3D,umiejętność tworzenia i wykonywania projektów druku 3D.   
- KORZYŚCI: w ramach prowadzonych zajęć uczniowie korzystać będą z materiałów 
oraz urządzeń zakupionych w ramach projektu.  
Wyżywienie. 
Zorganizowana zostanie wystawa prac uczestników. 
Uzupełnieniem zajęć będzie wycieczka do Fabryki Della w Łodzi. 
- FORMA ROZLICZENIA ZAJĘĆ: na koniec zajęć przewidziana jest prezentacja prac 
uczestników i ich obrana oraz wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

42 
(3K/39M) 

3gr. X 14 uczniów x 40 h 
 

PLANOWANY TERMIN 
ZAJĘĆ: 

IX 2018 R. – 
VI 2019 R. 

ICT W PRPWADZENIU DZIAŁANOŚĆI GOSPODARCZEJ  
- KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ: uczniowie klas – technik ekonomista, technik 
informatyk.  
- INFORMACJA O ZAJĘCIACH: szkolenie ułatwi uczniom wykorzystywanie 
technologii informacyjnej do prowadzenia działalności gospodarczej. W programie 
zajęć m.in. promocja firmy w sieci – wyszukiwarki, portale społecznościowe, str. 
www, wykorzystywanie pakietu MS Office w działalności gospodarczej - prezentacja 
firmy, materiały reklamowe, oferta raporty, sprawozdania, analizy, faktury. 
Uczniowie zdobędą umiejętności promowania firmy w Internecie, sprawnego 
posługiwania się programem MS Office, prowadzenia dokumentów z 

14 
(13K/1M) 

1 gr.14 ucz. x 32 h 
 

PLANOWANY TERMIN 
ZAJĘĆ: 

IX 2018 R. – 
VI 2019 R. 
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wykorzystaniem ICT.           
- KORZYŚCI: w ramach prowadzonych zajęć uczniowie korzystać będą z materiałów 
oraz urządzeń zakupionych w ramach Projektu.  
Podręczniki. 
Wyżywienie. 
- FORMA ROZLICZENIA ZAJĘĆ: na koniec zajęć odbędzie się sprawdzian oraz 
wydanie  zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

SZKOŁA DOTYCZY: SZKOLEŃ/STAŻY/PRAKTYK L.UCZNIÓW 
LICZBA GODZIN 

I PLANOWANY TERMIN 
REALIZACJI 
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RYSUNEK ODRĘCZNY – BARWA I POKROJE WYBRANYCH DRZEW I 
KRZEWÓW           
- KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ: uczniowie klas – technik architektury krajobrazu. 
- INFORMACJA O ZAJĘCIACH:  zajęcia dodadzą lepsze podstawy warsztatowe 
przyszłym technikom architektury krajobrazu. W programie techniki graficzne w 
architekturze krajobrazu, kom. zestawienia roślin, sposoby przedstawiania cech 
typowych dla danego gatunku, barwa zmienna, oświetlenie, przedstawienie 
zmienności sezonowej roślin. Uczeń nabędzie umiejętności szkicowania projektów 
wybranych drzew i krzewów.    
- KORZYŚCI: w ramach prowadzonych zajęć uczniowie korzystać będą z materiałów 
oraz urządzeń zakupionych w ramach projektu.  
Podręczniki i materiały piśmiennicze dla każdego uczestnika.  
Wyżywienie. 
Wycieczka do Arboretum w Wojsławicach (zapewniony: dojazd, ubezpieczenie, 
wyżywienie, pilot wycieczki). 
- FORMA ROZLICZENIA ZAJĘĆ: Na koniec zajęć prezentacja i obrana prac.    
Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

8 
(7K/1M)) 

1 gr. x 8 os. x 20 h 
 

PLANOWANY TERMIN 
ZAJĘĆ:  

IX-XII 2018R. 

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – DRUK 3 D  
- KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ: uczniowie klas – technik architektury krajobrazu. 
- INFORMACJA O ZAJĘCIACH:  wizualizacja obiektów małej architektury,  
podstawowe informacje o druku 3D, modelowaniu, tworzeniu plików z  
przeznaczeniem do druku 3D. Uczniowie nabędą umiejętności wykonywania  
projektów małej architektury oraz wydruku modelu.  
- KORZYŚCI: w ramach prowadzonych zajęć uczniowie korzystać będą z materiałów 
oraz urządzeń zakupionych w ramach projektu.  
Wyżywienie. 
Materiały do zorganizowania wystawy – własna praca. 
Wystawa prac uczestników szkolenia. 
- FORMA ROZLICZENIA ZAJĘĆ: Na koniec zajęć prezentacja i obrana prac. Wydanie 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

8 
(7K/1M)) 

1 gr. x 8 os. x20 h 
 

PLANOWANY TERMIN 
ZAJĘĆ:  

I-IV 2019R. 
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PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW 
- KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ: uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia. 
- INFORMACJA O PRAKTYKACH: praktyki umożliwią wykorzystać w praktyce 
zdobytą wiedzę w szkole, nabycie nowych doświadczeń, doskonalenie umiejętności, 
poznawanie oczekiwać pracodawcy.   
- KORZYŚCI: w ramach prowadzonych praktyk uczniowie otrzymają stypendium 
w wysokości 1800 zł (jednorazowo), zwrot kosztów dojazdu, szkolenia BHP, 
badania lekarskie, zapewnienie odzieży roboczej. 
- FORMA ROZLICZENIA ZAJĘĆ: ocena z praktyk wystawiona przez opiekuna 
praktyk/koordynatora w dzienniczku praktyk. 

20 
(7K/1M) 

150h/uczestnik 
 

PLANOWANY TERMIN 
ZAJĘĆ:  

IX 2018 R. – 
15.IX 2019 R. 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE UCZESTNIKA PROJEKTU Z DORADZTWA 
EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 
- KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ: uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia.  
- INFORMACJA O ZAJĘCIACH: konsultacje przygotują uczniów do samodzielnego i 
aktywnego kształtowania swojej drogi życiowej, pomogą rozpoznać własne zasoby i 
je wykorzystać, rozeznać się na rynku pracy i poruszać po nim, pokonywać obawy 
uczniów i istniejące bariery, będą kształcić nawyk ciągłego planowania przyszłości i 
konsekwentnego realizowania celu, wskażą jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i 

20  
(7K/1M) 

3h/uczestnik 
 

PLANOWANY TERMIN 
ZAJĘĆ:  

IX 2018 R. – 
IX 2019 R. 
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stresowych.    
- KORZYŚCI: w ramach prowadzonych zajęć uczniowie korzystać będą z materiałów 
oraz urządzeń zakupionych w ramach projektu. Zastosowane zostanie indywidualne 
podejście do każdego uczestnika zajęć poprzez indywidualne spotkanie z doradcą 
zawodowym.  
- FORMA ROZLICZENIA ZAJĘĆ: ocena z testu początkowego oraz testu  
końcowego. Każdy uczestnik przygotuje indywidualny plan działania. 

WARSZTATY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „ABC WŁASNEJ FIRMY” 
- KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ: uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia  
- INFORMACJA O ZAJĘCIACH: warsztaty zapoznają uczniów z postawami w  
zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (pomysł na firmę 
rejestracja, wybór opodatkowania, rozliczanie działalności, rozliczanie VAT). 
- KORZYŚCI: w ramach prowadzonych zajęć uczniowie korzystać będą z materiałów 
oraz urządzeń zakupionych w ramach projektu.  
Wyżywienie.   
- FORMA ROZLICZENIA ZAJĘĆ: ocena z testu początkowego oraz testu końcowego.  

20  
(7K/1M) 

2gr. x 10ucz. x 12h 
 

PLANOWANY TERMIN 
ZAJĘĆ: 

X 2018 R. – 
XII 2018 R. 

 
 

4.    MIEJSCE I TERMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 
1.1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie przez Zespół Zarządzający przy wsparciu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Szczercowie. Dokumenty zgłoszeniowe należy przekazywać bezpośrednio do biblioteki szkoły (miejsce przechowywania 
dokumentacji projektowej na terenie szkoły). Wypełniona i podpisana DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA musi zostać dostarczona do 
Biura Projektu do 20.06.2018r.  
1.2 Rekrutacja uczniów do Projektu trwać będzie do 22.06.2018r. 
1.3. Terminy szkoleń, staży i praktyk – patrz pkt. 3. (tabela).  
1.4. W miesiącu wrześniu przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja ta będzie miałka miejsce w przypadku 
niewystarczającej liczby osób chętnych do projektu lub zmian personalnych zrekrutowanych wcześniej osób. 
 
5. OBOWIĄZKI UCZNIÓW 
1.1 Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zaliczenia prac, testów końcowych i udostępnienia swoich prac na, powstałych podczas 
zajęć (na potrzeby organizowanych w ramach Projektu wystaw). 
1.2.Uczestnik Projektu zobowiązany jest do poinformowania Biura Projektu o planowanej dłuższej nieobecności bądź rezygnacji z 
udziału w Projekcie. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji ze szkolenia zobowiązana jest podać 
przyczynę rezygnacji w formie ustnej do Dyrektora Szkoły – Dyrektor sporządza notatkę.    
1.3 Realizator zapewnia uczestnikom m.in. wyżywienie, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz do zorganizowania 
wystaw- szczegółowy opis – patrz. pkt. 3. (tabela-PRZYWILEJE). 
 
6. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z ODBYCIA STAŻU/PRAKTYK: 
1.1. Koordynator ma obowiązek nadzorowania harmonogramu i tematyki dla poszczególnych zawodów (szczegóły w odrębnym 
dokumencie - INDYWIDUALNY PROGRAM STAŻU/PRAKTYKI DLA ZAWODU X). 
1.2. Koordynator stażu/praktyk/ Opiekun zobowiązuje się do natychmiastowego informowania telefonicznego, listownego lub 
osobistego Realizatora tj. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Szczercowie ul.  Piłsudskiego 66, 97-420 Szczerców tel. (044) 63-18-
044, (0-44)63-18-075, o zaistniałych problemach dydaktycznych w celu wdrożenia działań zapobiegających podobnym problemom 
w przyszłości, sytuacjach szczególnych dot. danego ucznia (stażysty/praktykanta). 
1.3. Koordynator/ Opiekun przekazuje niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne na danym stanowisku pracy; przygotowuje 
Stażystę/Praktykanta do samodzielnego wykonywania zawodu; nadzoruje  nad systematycznym uzupełnianiem wg harmonogramu 
stażu/praktyk DZIENNIKA STAŻU/DZIENNIKA PRAKTYK; wystawia opinię o Stażyście/Praktykancie na zakończenie zajęć; wystawia 
ocenę końcowej w DZIENNKIKU STAŻU/DZIENNIKU PRAKTYK czuwa nad bezpieczeństwem stażysty/praktykanta; spisuje umowę w 
3 jednobrzmiących egzemplarzach. Dla Realizatora, Stażysty/Praktykanta oraz  dla Pracodawcy, w którym organizowany jest 
staż/praktyka (dla każdej ze stron po 1 egzemplarzu). Koordynator wywiązywanie się z podpisanej umowy; przestrzega wymiaru 
czasu stażu 150h/uczestnik i ostatecznego terminu realizacji tj. do x 2019 r. 
1.4. Uczniowie zobowiązani są do realizacji staży/praktyk w wymiarze 150h/uczestnika (szczegółowe informacje na temat ich 
realizacji w pkt. 3. (tabela). 
1.5. Uczestnicy Projektu (staży/praktyk) zobowiązani są dostarczyć dzienniki stażu/dzienniki praktyk do Biura Projektu w term inie 14 
dni kalendarzowych od dnia zakończenia stażu/praktyk.    
 
7. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ 
Osoba, która ukończy szkolenia, otrzyma zaświadczenie. 
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CZĘŚĆ VI – REKRUTACJA NAUCZYCIELI 
  
1. REKRUTACJA NAUCZYCIELI- DOKUMENTY REKRUTACYJNE 
1.1. Dokumenty niezbędne do zgłoszenia udziału w projekcie to: 
a) Załącznik nr 4 do Regulaminu – Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie, 
b) Załącznik 5 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu,  
c) Załącznik 6 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 
1.2 Jeden nauczyciel może brać udział w kilku rodzajach wsparcia tj. studiach podyplomowych oraz szkoleniach. 
 
2. KRYTERIA REKRUTACYJNE- NAUCZYCIELE  
2.1 Komisja zdecydowała przyjąć w procesie rekrutacyjnym następujące kryteria, za które ustaliła następujące  wartości punktowe:  

KRYTERIA REKRUTACYJNE 

Nr 
Kryterium 

Kryterium Opis 
Wymagane dokumenty 

 potwierdzające 

Liczba 
punktó

w 

1 Kryterium Niepełnosprawność 

W przypadku zgłoszenia się do udziału w Projekcie 
nauczyciela z niepełnosprawnością – zostanie on 
zakwalifikowany poza kolejnością, a Realizator podejmie 
działania związane z wdrożeniem mechanizmu 
racjonalnych usprawnień w celu zapewnienia możliwości 
pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych (dotyczy 
szkoleń z obsługi sprzętu na terenie ZSP W Szczercowie).  

Poświadczenie 
niepełnosprawności – informacja 

od dyrektora szkoły 
15 pkt. 

2 Kryterium 
Ilość odbytych 

szkoleń 

Ilość odbytych szkoleń podnoszących kwalifikacje 
zawodowe w zakresie objętym Projektem w ostatnich 3 
latach tj. 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 
(adnotacja dyrektora szkoły poświadczająca odbyte 
szkolenia/kursy) 

Adnotacja Dyrektora Szkoły 
poświadczająca odbyte 

szkolenia/kursy 

3 pkt. 

0-1 szkoleń 3 pkt. 

2-3 szkoleń 2 pkt. 

4 i więcej szkoleń 1 pkt. 

3 Kryterium 
Tygodniowy wymiar 

godzin pracy 

Tygodniowy wymiar godzin pracy nauczyciela w TI i 
BSIS. 

Informacja dyrektora szkoły o 
ilości godzin 

3 pkt. 

1-3 godz. 1 pkt.  

4-6 godzin 2 pkt. 

7 i więcej  3 pkt. 

4 Kryterium 
Adekwatność 

wybranego kierunku 
szkolenia 

Adekwatność wybranego kierunku szkolenia/studiów do 
prowadzonych zajęć/kierunków zawodowych. 

Rekomendacja dyrektora szkoły 10 pkt 

 
3. ZAKRES WSPARCIA-STUDIA/SZKOLENIA NAUCZYCIELI 

Lp. DOTYCZY: STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
LICZBA 

NAUCZYCIELI 
L.GODZ./   

L.SEMESTRÓW 

1 
Projektowanie graficzne - studia podyplomowe dla nauczyciela kształcącego uczniów na kierunku 
technik informatyk 

1 os. 
ok. 250 h/2 semestry 

 

2 
Kadry i płace – studia podyplomowe dla nauczyciela kształcącego uczniów na kierunku technik 
ekonomista 

1 os. min. 200 h/2 semestry 

3 Doradztwo zawodowe – studia podyplomowe dla nauczyciela doradcy zawodowego  1 os. ok. 300 h/2 semestry 

4 
Projektowanie i druk 3D – studia podyplomowe dla nauczyciela kształcącego uczniów na 
kierunku technik informatyk 

1 os. min. 170 h/2 semestry 

 DOTYCZY: SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI   

1 Szkolenie z obsługi  urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją skanera A3  1 os. Szkolenie z nowo 
zakupionego sprzętu w 

ramach projektu 
2 Szkolenie z obsługi drukarki laserowej (czarno-biała A 4) 1 os. 

3 Szkolenie z obsługi cyfrowego aparatu fotograficznego 1 os. 
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4 Szkolenie z obsługi urządzenia wielofunkcyjnego z kolorową drukarką A 4 1 os. 

5 Szkolenie z obsługi kserokopiarki 1 os. 

6 Szkolenie z obsługi niszczarki 1 os. 

7 Szkolenie z obsługi bindownicy 1 os. 

8 Szkolenie z obsługi z telefonu z automatyczną sekretarką i faksem 1 os. 

9 Szkolenie z obsługi plotera 1 os. 

10 Szkolenie z obsługi drukarki atramentowej (kolorowa A3) 1 os. 

11 Szkolenie z obsługi drukarki 3D 1 os. 

12 Szkolenie z obsługi cyfrowego aparatu fotograficznego   1 os. 

 
4. MIEJSCE I TERMIN REKRUTACJI NAUCZYCIELI 
1.1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie przez Zespół Zarządzający przy wsparciu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Szczercowie. Dokumenty zgłoszeniowe należy przekazywać dyrektorowi ZSP w Szczercowie, następnie dyrektor przekaże komplety 
dokumentów do biblioteki szkoły (miejsce przechowywania dokumentacji projektowej na terenie szkoły). Wypełniona i podpisana 
DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA musi zostać dostarczona do Biura Projektu do 20.06.2018r.  
1.2. Rekrutacja nauczycieli do projektu trwać będzie do 22.06.2018r. 
1.3. W miesiącu wrześniu przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja ta będzie miała miejsce w przypadku 
niewystarczającej liczby osób chętnych do projektu lub zmian personalnych zrekrutowanych wcześniej osób. 
 
5. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 
1.1. Warunkiem ukończenia szkolenia z obsługi urządzeń jest obecność Uczestnika i nabycie praktycznej umiejętności obsługi 
urządzenia pod nadzorem osoby prowadzącej szkolenie. 
1.2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do poinformowania Biura Projektu o planowanej nieobecności bądź rezygnacji z udziału w 
Projekcie. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji ze szkolenia/studiów podyplomowych, 
zobowiązana jest podać przyczynę rezygnacji i zgłosić ją w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły. 
1.3. Na uczestniku Projektu spoczywa obowiązek uczestnictwa w szkoleniach lub studiach podyplomowych. Notoryczna nieobecność 
na zajęciach (studia podyplomowe) może skutkować niezliczeniem semestru w instytucji zewnętrznej, a co za tym idzie skutkować  
może nieotrzymaniem dyplomu ukończenia studiów. W przypadku niezaliczenia semestru (spowodowanego nieobecnością na 
studiach podyplomowych), Realizator  może obciążyć Uczestnika kosztami uczestnictwa w Projekcie. Niniejsze postanowienie 
wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Realizatorze spoczywa obowiązek dbałości 
o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 
1.4. W przypadku, gdy szkolenia nie odbędą się z winy Realizatora projektu, zostanie wyznaczony inny termin zajęć.  
 
6. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ NAUCZYCIELI 
1.1. Osoba, która ukończy szkolenie, otrzyma zaświadczenie. 
1.2. Osoba, która ukończy studia podyplomowe, otrzyma dyplom ukończenia studiów. 
1.3. Uczestnik projektu tj. Nauczyciel zobowiązany jest dostarczyć dyplom ukończenia studiów podyplomowych do Biura Projektu w 
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia uzyskania dyplomu. 
 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.1 W sprawach nieregulowanych niniejszego Regulaminu, decyzję podejmuje Realizator. 
1.2 Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu tj. 01.04.2018r.- 30.09.2019r. 
1.3 Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu w czasie trwania Projektu za pisemnym 
powiadomieniem Uczestników Projektu. 

 

 

      

 


