
                                                           
„Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

Załącznik 
do Zarządzenia nr 16/2014 

Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego 
z dnia 8 maja 2014 roku 

 

REGULAMIN  REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” 

 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji, uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach 

projektu pn.: Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim. 
2. Projekt pn.: ,,Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” 

realizowany jest przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki na podstawie umowy nr UDA-
POKL.09.02.00-08-083/13-00 z dnia 28 marca 2014r. o dofinansowanie ww. projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez Macieja 
Szykułę – Wicemarszałka Województwa Lubuskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa 
Józefy Chaleckiej a Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim reprezentowanym przez Andrzeja Bajko – 
Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego oraz Wiesława Pietruszaka – Wicestarostę Strzelecko-
Drezdeneckiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Wandy 
Podhajnej. 

3. Projekt realizowany jest od 1 marca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 
4. Realizacja projektu przebiega w oparciu o ustalenia zawarte w umowie  

o dofinansowanie projektu oraz zasady określone w dokumentach programowych,  
a w szczególności w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Szczegółowym Opisie Priorytetów 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Zasadach kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 
Zasadach raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

5. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie dotyczących m.in. prowadzenia, 
przechowywania, obiegu dokumentów zastosowanie mają aktualne obowiązujące realizatora 
projektu przepisy prawne oraz wewnętrzne instrukcje Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. 

6. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego             
w 85% oraz z budżetu państwa w 15%.  

 

 

§ 2 
CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 
1. Celem projektu jest modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Drezdenku i Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w 
Strzelcach Krajeńskich (w Technikach i Zasadniczych Szkołach Zawodowych) poprzez 
dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz zdobycie praktycznych 



2 

 

umiejętności i profesjonalne wsparcie psychologiczno-doradcze, służące podniesieniu zdolności 
do przyszłego zatrudnienia dla 230 BO (76K i 154M) do VI 2015r..  

2. Cele szczegółowe projektu: 

 wzrost wiedzy i poprawa umiejętności u uczniów biorących udział w zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych u 101 BO (33K i 68M), 

 dostęp do opieki pedagogiczno-psychologicznej dla 10 BO (3K i 7M), 

 wzrost wiedzy i poprawa umiejętności u uczniów biorących udział w dodatkowych zajęciach 
ICT 50 BO (16K i 34M), 

 kształtowanie postawy aktywnej uczniów w procesie poszukiwania pracy w SzOK dla 80 BO 
(26K i 54M) 

 organizacja praktyk i specjalistycznych kursów dla 115 BO (38K i 77M). 
 

 
§ 3 

ZASIĘG PROJEKTU 
 

1. Projekt pn.: „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim” będzie 
realizowany w Technikach i Zasadniczych Szkołach Zawodowych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko i Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 7, 66-
500 Strzelce Krajeńskie. 

2. Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana 
Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku jest 
Powiat Strzelecko-Drezdenecki.  
 

§ 4 
UCZESTNICY PROJEKTU 

 
1. Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności                      

i jakości szkolnictwa zawodowego i zgodnie z wytycznymi skierowany został bezpośrednio do: 
uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich oraz Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. 

2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

 jest uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich lub jest uczniem Technikum 
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego Krajeńskich im. Stefana Biedrzyckiego              
w Strzelcach Krajeńskich lub jest uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Drezdenku lub jest uczniem Technikum w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, 

 złoży deklarację uczestnictwa w projekcie oraz wypełniony formularz, dotyczący danych 
osobowych. 

 
§ 5 

ZAKRES WSPARCIA 
 

1. W ramach projektu pn.: „Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-
drezdeneckim” realizowane będą  następujące typy zajęć pozalekcyjnych:  

 dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka 
angielskiego, języka niemieckiego, przedsiębiorczości oraz zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne i zajęcia rewalidacyjne; 
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 zajęcia z doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej; 

 dodatkowe praktyczne zajęcia z technik informatycznych ICT; 

 zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

 praktyczne kursy zawodowe: 
- kurs spawacza, 
- kurs obsługi wózka widłowego, 
- prawo jazdy kat. B; 

 praktyki zawodowe u pracodawców. 
 

§ 6 
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
1. Rekrutacja uczestników do projektu pn.: ,,Akademia kompetencji zawodowych w powiecie 

strzelecko-drezdeneckim” będzie prowadzona: 

 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach 
Krajeńskich, Al. Wolności 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, 

 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, 

 w okresach: od 12.05.2014r. do 25.05.2014r. oraz 25.08.2014r. do 14.09.2014r.  

 z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, 

 przez Biuro Projektu, które czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich, pokój 212, 213 oraz 116 (poniedziałek od 
7:00 do 17:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30).  

2. Uczniowie oraz rodzice uczniów będą samodzielnie zgłaszać kandydatury uczestników projektu 
na podstawie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych. 

3. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania ucznia/uczennicy do udziału w projekcie jest 
podpisanie  przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów następujących dokumentów:  

 wypełnionego formularza dotyczącego danych osobowych, 

 deklaracji uczestnictwa w projekcie. 
4.   Dokumenty dostępne są w biurze projektu, na stronie internetowej projektu www.fsd.pl oraz  
      u koordynatorów szkolnych. 
5.   Miejscem składania dokumentów jest Biuro Projektu. Deklaracje uczestnictwa w projekcie  
       zbierane będą również przez koordynatorów szkolnych. 
6. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze Projektu i będą 

stanowiły dokumentację projektową. 
7. Szkolni koordynatorzy projektu mogą przeprowadzić postępowanie dodatkowe poza wskazanymi 

terminami naborów uczestników w celu rekrutacji uczestników niezbędnych do realizacji 
projektu.  

8. O przyjęciu do udziału w projekcie decyduje Komisja ds. rekrutacji uczestników w skład której 
wchodzą: koordynator projektu oraz koordynatorzy szkolni. 

9. W przypadku zgłoszenia się do udziału w poszczególnych typach zajęć większej niż zakładano 
liczby chętnych stosowane będą następujące kryteria ogólne: 

a) kryteria formalne opisane w § 4 regulaminu, 

b) kryteria uzupełniające: 

 na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - pierwszeństwo uczniów ze średnią ocen poniżej 3,0 
oraz opinia nauczyciela; 

 na zajęcia rewalidacyjne - pierwszeństwo dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności 
oraz uczniów ze średnią ocen poniżej 3,0; 

 na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – pierwszeństwo dla uczniów ze średnią ocen poniżej 
3,0; 

http://www.fsd.pl/
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 na zajęcia z doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej – pierwszeństwo dla uczniów 
wskazanych przez pedagoga szkolnego, w drugiej kolejności uczniowie ze średnią ocen 
poniżej 3,0; 

 na zajęcia informatyczne z technik ICT oraz na zajęcia z projektowania grafiki stron 
internetowych - pierwszeństwo dla uczniów ze średnią ocen powyżej 3,0; 

 na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęcia z przedsiębiorczości                        
- pierwszeństwo dla uczniów ostatnich klas; 

 na praktyczne kursy zawodowe i praktyki u pracodawcy – pierwszeństwo dla uczniów 
ostatnich klas oraz uczniów ze średnią ocen powyżej 3,0. 
 

c) po spełnieniu wymogów formalnych i uzupełniających w przypadku uzyskania przez uczniów 
takiej samej liczby punktów, decyduje kolejność zgłoszeń na dany rodzaj zajęć. 
 

8. Po złożeniu ww. dokumentów, Komisja ds. rekrutacji wyłoni osoby, które zostaną 
zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną 
poinformowani telefonicznie oraz przez koordynatorów szkolnych. 

9. Odrzucane będą deklaracje uczestnictwa w projekcie osób, które wezwane przez szkolnego 
koordynatora projektu do uzupełnienia brakujących dokumentów lub podpisów, nie przedłożą 
poprawionej i kompletnej dokumentacji w terminie 3 dni od daty wezwania. 

10. W przypadku wyczerpania miejsc tworzona będzie lista rezerwowa (w razie zwolnienia miejsca w 
grupie przyjmowani będą uczniowie z listy rezerwowej wg kolejności z listy). 
 

§ 7 
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
1. Uczestnik projektu pn.: ,,Akademia kompetencji zawodowych w powiecie strzelecko-

drezdeneckim” jest uprawniony do:  

 nieodpłatnego udziału we wsparciu organizowanym w ramach projektu, 

 nieodpłatnego otrzymania wsparcia zawartego we wniosku o dofinansowanie, 

 zgłaszania uwag dotyczących udzielanego wsparcia oraz innych spraw organizacyjnych 
bezpośrednio w Biurze Projektu lub u koordynatorów szkolnych, 

 korzystania z pomocy dydaktycznych oraz środków trwałych zakupionych w ramach projektu. 
 

2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

 wypełniania dokumentów związanych z realizacją projektu, 

 poddawanie się monitoringowi, służącemu kontroli realizacji projektu oraz jego ewaluacji 
poprzez wypełnienie ankiet, 

 przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie,  

 systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach,  

 przestrzegania punktualności, 

 udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie: realizatorowi projektu, 
instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
przez okres określony w odrębnych przepisach. 

 
§ 8 

NIEOBECNOŚĆ I REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.  
2. Usprawiedliwione będą nieobecności uczestnika projektu, które spowodowane będą chorobą, 

nagłymi wypadkami losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. 
3. Rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy ma obowiązek niezwłocznie poinformować szkolnego 
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koordynatora projektu o przyczynach nieobecności ucznia/uczennicy na zajęciach.  
4. Uczestnik projektu może z ważnych przyczyn osobistych zrezygnować z udziału w projekcie. O 

rezygnacji musi natychmiast powiadomić Beneficjenta na piśmie. Na powstałe w ten sposób wolne 
miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

5. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Projektodawca ma prawo obciążyć  
rodziców/opiekunów prawnych ucznia pełnymi kosztami jego uczestnictwa w projekcie.  

6. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby, która rażąco narusza 
postanowienia niniejszego Regulaminu lub działa na szkodę placówek, biorących udział w projekcie. 

7. Powyższy Regulamin udziału w Projekcie obowiązuje przez okres realizacji projektu. 
8. Udział w projekcie kończy się w przypadku: 

 zakończenia realizacji projektu, 

 zakończenia przez ucznia/uczennicę uczestnictwa w zajęciach, 

 rezygnacji lub skreślenia z listy uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 
Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich lub Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Drezdenku. 

  

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania 
Uczestnika Projektu - do celów związanych z projektem (umieszczenie zdjęć na stronie projektu i 
w innych publikacjach) pod warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane w trakcie 
trwania zajęć. 

2. Projektodawca ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku zmian 
we wniosku o dofinansowanie projektu oraz na skutek zmian w przepisach.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają:  

 aktualnie obowiązujący wniosek o dofinansowanie projektu pn.: ,,Akademia kompetencji 
zawodowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim”, 

 przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
 

 


