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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„ZST OLECKO. KSZTAŁCIMY ZAWODOWO I PROFESJONALNIE” 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki udziału, kryteria rekrutacji Uczestników oraz 
ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach realizacji projektu p.n. 
„ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie” zwanego dalej projektem.  

2. Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, 
Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1.  
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, numer 
RPWM.02.04.01-28-0044/19. 

3. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Technicznych w Olecku ul. Plac Zamkowy 2, 
zwanym dalej Szkołą, którym kieruje dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, zwany dalej 
Dyrektorem Szkoły, w okresie od 1 września 2019 do 31 grudnia 2020 roku. 

4. Głównym celem projektu jest Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZST Olecko w 
okresie od IX 2019 do XII 2020 roku poprzez umożliwienie zdobycia 52 uczniom 
dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej i podniesienie 
kompetencji zawodowych 10 nauczycieli zawodu. 

5. Uczestnikiem projektu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku 
uczęszczający do Szkoły Branżowej I Stopnia, Technikum lub Kwalifikacyjne Kursy 
Zawodowe. 

6. Projekt skierowany jest także do nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w 
Szkole Branżowej I Stopnia, Technikum lub Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. 

7. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie będzie złożenie w biurze projektu, sekretariacie 
szkoły, lub w formie elektronicznej przesyłając na adres zst@zst.olecko.pl. formularza 
zgłoszeniowego oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych będące 
załącznikami do niniejszego regulaminu; 
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8. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie są 
finansowane przez szkołę ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

9. Biuro projektu znajduje się w siedzibie szkoły w wyznaczonym pomieszczeniu, oznaczonym 
zgodnie z zasadami promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 

§ 2 

Charakterystyka wsparcia przewidzianego w projekcie 

Projekt p.n. „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie” zakłada objęcie wsparciem 
52 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku uczęszczających do Szkoły Branżowej I 
Stopnia, Technikum lub będących słuchaczami Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. 
Uczniowie i słuchacze zakwalifikowani do udziału w projekcie obligatoryjnie wezmą udział w 
indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym podczas których zostaną zdiagnozowani 
pod kontem uzupełnienia ich kompetencji i umiejętności zawodowych. Podczas zajęć z 
doradcą zawodowym uczestnikom zostaną zaproponowane konkretne formy wsparcia 
przewidujące ukończenie specjalistycznych kursów oraz staży/praktyk zawodowych u 
pracodawców, uwzględniając zarówno kierunek kształcenia, predyspozycje oraz 
zainteresowania zawodowe uczestników. 

W ramach projektu przewidziano następujące specjalistyczne kursy zawodowe: 

1. Kurs spawania i pomiarów sieci światłowodowych. Kurs odbędzie się w wymiarze około 
30 godzin, skierowany jest do 8 uczniów głównie informatyki. Uczestnicy kursu zdobędą 
umiejętności w zakresie samodzielnego wykonania instalacji okablowania 
światłowodowego, spawania kabli, instalacji oraz zasad wykonywania pomiarów włókien 
światłowodowych. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu 
wewnętrznego i otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje.  

2. Kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Kurs odbędzie się w 
wymiarze około 50 godzin, skierowany jest do 6 uczniów głównie zawodów 
mechanicznych 50h. Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności w zakresie samodzielnej 
pracy przy obsłudze i programowaniu obrabiarek CNC, doboru i ustawiania narzędzi oraz 
parametrów obróbczych. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu 
wewnętrznego i otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje. 

3. Kurs Spawacza metodą TIG 141. Kurs odbędzie się w wymiarze około 110 godzin, 
skierowany jest do 6 pełnoletnich uczniów głównie zawodów mechanicznych Po 
zakończonym kursie uczestnicy podejdą do egzaminu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. 
Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnicy otrzymają  świadectwo egzaminu 
kwalifikacyjnego spawacza (certyfikat) oraz wpis do książki wydanej przez Instytut 
Spawalnictwa. 
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4. Kurs Spawacza metodą MIG 131. Kurs odbędzie się w wymiarze około 110 godzin, 
skierowany jest do 6 pełnoletnich uczniów głównie zawodów mechanicznych Po 
zakończonym kursie uczestnicy podejdą do egzaminu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. 
Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnicy otrzymają świadectwo egzaminu 
kwalifikacyjnego spawacza (certyfikat) oraz wpis do książki wydanej przez Instytut 
Spawalnictwa. 

5. Kurs technologii robót wykończeniowych w budownictwie. Kurs odbędzie się w 
wymiarze około 80 godzin, skierowany jest do 8 uczniów głównie zawodów budowlanych 
Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności w zakresie wykonywania prac związanych z 
wykańczaniem budynków, kładzenia tynków, wykonywania okładzin ściennych z płytek 
ceramicznych, malowania ścian pomieszczeń różnymi technikami. Po zakończeniu kursu 
uczestnicy przystąpią do egzaminu wewnętrznego i otrzymają certyfikaty potwierdzające 
nabyte kwalifikacje. 

6. Kurs pielęgnacji dłoni i stylizacji paznokci. Kurs odbędzie się w wymiarze około 50 godzin, 
skierowany jest do 6 uczniów głównie zawodów fryzjerskich. Uczestnicy kursu zdobędą 
umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacji dłoni, wykonywania manicure 
klasycznego, manicure hybrydowego i wykonywania zabiegów parafinowych oraz  masażu 
dłoni. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu wewnętrznego i otrzymają 
certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje. 

7. Kurs najnowszych trendów i technik strzyżenia. Kurs odbędzie się w wymiarze około 30 
godzin, skierowany jest do 6 uczniów głównie zawodów fryzjerskich. Uczestnicy kursu 
zdobędą umiejętności w zakresie najnowszych trendów i technik strzyżeń, stosowania 
nowoczesnych narzędzi takich jak gorzące nożyczki do strzyżenia. Po zakończeniu kursu 
uczestnicy przystąpią do egzaminu wewnętrznego i otrzymają certyfikaty potwierdzające 
nabyte kwalifikacje. 

8. Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem. Kurs odbędzie się w wymiarze 
około 40 godzin, skierowany jest do 6 uczniów głównie zawodów handlowych. Uczestnicy 
kursu zdobędą umiejętności w zakresie znajomości aktualnych przepisów regulujących 
sprzedaż konsumencką, obowiązków sprzedawcy, zakupów na odległość, obsługi kas 
fiskalnych i fakturowania. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu 
wewnętrznego i otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje. 

Wszystkie kursy będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku 
w godzinach popołudniowych w blokach 5 godzinnych lub w dni wolne od pracy. Kursy będą 
nastawione głównie na zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w danej profesji. 
Prowadzone będą metodą warsztatową przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania. 
Wzmocni to ich atrakcyjność jako przyszłych pracowników. Podczas kursów młodzież 
zachęcana będzie do przełamywania stereotypów dotyczących wykonywanych profesji. 
Promowane będą postawy szacunku oraz uznania równych praw i obowiązków bez względu 
na płeć. Zarówno kobiety jak i mężczyźni będą mogli uczestniczyć w oferowanej formie 
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wsparcia w równym stopniu. Każdy z uczestników będzie mógł ukończyć jeden 
specjalistyczny kurs zawodowy. 

Po ukończeniu specjalistycznych kursów uczestnicy projektu odbędą staże/praktyki 
zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach. Staże/praktyki zawodowe w wymiarze 150 
godzin będą realizowane w oleckich przedsiębiorstwach branży mechanicznej, fryzjerskiej, 
informatycznej, budowlanej i handlowej. Wszyscy uczestnicy staży/praktyk zawodowych 
zostaną przeszkoleni w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i otrzymają niezbędne 
ubrania robocze. Uczestnikom stażu/praktyki zawodowej będzie przysługiwało stypendiom 
w wysokości 2 080 złotych brutto. Uczestnicy mieszkający poza miejscem odbywania staży 
/praktyk zawodowych będą mogli otrzymać zwrot kosztów dojazdu lub zakwaterowanie i 
wyżywienie w internacie szkolnym.  

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych także 10 nauczycieli kształcenia 
zawodowego zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych w Olecku, dla których 
przewidziano następujące formy wsparcia: 

1. Kurs spawania i pomiarów sieci światłowodowych. Kurs w wymiarze około 30 godzin 
skierowany jest do 2 nauczycieli. Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie 
samodzielnego wykonania instalacji okablowania światłowodowego, spawania kabli, 
zasad wykonywania pomiarów za pomocą reflektometra. Kurs zakończy się egzaminem 
wewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje. 

2. Kurs najnowsze trendy i techniki strzyżenia. Kurs w wymiarze około 30 godzin skierowany 
jest do 2 nauczycieli. Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie najnowszych technik 
strzyżenia przy pomocy nowoczesnych urządzeń takich jak gorące nożyczki. Kurs zakończy 
się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte 
kwalifikacje. 

3. Kurs z zakresu trychologii. Kurs w wymiarze około 30 godzin skierowany jest do 2 
nauczycieli. Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie diagnozowania przyczyn 
wypadania włosów oraz przeciwdziałania nadmiernemu wypadaniu włosów. Kurs 
zakończy się egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego 
zdobyte kwalifikacje. 

Projekt zakłada także, że 2 nauczycieli kształcenia zawodowego odbędzie 40 godzinne 
staże w lokalnych przedsiębiorstwach branży informatycznej i fryzjerskiej, a 6 nauczycieli 
ukończy szkolenia i uzyska uprawnienia egzaminatora egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. W ramach projektu modernizacji ulegną także programy nauczania 
w zawodach technik mechanik, technik usług fryzjerskich oraz technik informatyk a baza 
dydaktyczna kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Technicznych w Olecku zostanie 
doposażona w nowoczesne maszyny, sprzęt i wyposażenie m.i.n. centrum tokarskie CNC, 
spawarki TIG, MIG, spawarkę światłowodową, nowoczesne zestawy komputerowe oraz 
wyposażenie pracowni fryzjersko-kosmetycznej.  
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§ 3 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutację Uczestników Projektu przeprowadzi szkoła we wrześniu i październiku 2019 
roku. Szczegółowy termin, miejsce i formy składania dokumentów rekrutacyjnych zostaną  
podane w ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.  

2.  Rekrutacja prowadzona będzie w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości 
płci. 

3. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy liczba 
uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie mniejsza niż liczba miejsc.  

4. Ocena uczestników zostanie dokonana na podstawie dokumentów rekrutacyjnych 
wypełnionych przez kandydata.  

5. Rekrutacji dokona komisja rekrutacyjna złożona z Dyrektora Szkoły, Kierownika Projektu 
oraz Koordynatora Kursów i Staży. 

6. Komisja rekrutacyjna dokona oceny kandydatów do udziału w projekcie zgodnie z 
następującymi kryteriami punktowymi: 

A. Kryteria punktowe obowiązujące przy rekrutacji uczniów kandydujących do udziału w 
projekcie.  

 uczniowie mieszkający na wsi 12 pkt;  
 uczniowie pełnoletni 18 pkt; 
 uczniowie z rodzin wielodzietnych (co najmniej 3 dzieci pozostających w jednym 

gospodarstwie domowym) 14 pkt; 
 uczniowie z rodzin o niskich dochodach (dochód na osobę poniżej 1100 zł 

miesięcznie) 16 pkt; 
 uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie o 

specyficznych problemach w uczeniu 20 pkt; 
 pozostali uczniowie 10 pkt; 

 

B. Kryteria punktowe obowiązujące przy rekrutacji nauczycieli kandydujących do udziału w 
projekcie.  

 nauczyciele mający uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych 
w zawodach mechanicznych, budowlanych, informatycznych, fryzjerskich, 
handlowych  10pkt; 

 nauczyciele mający uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych 
w pozostałych zawodach  8pkt 

 pozostali nauczyciele zatrudnieni w ZST  5pkt 
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7. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą 
łączną liczbę punktów.  

 

8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie 
decyduje komisja rekrutacyjna. 

9. Komisja rekrutacyjna, zgodnie z przyznanymi punktami z poszczególnych kryteriów, 
sporządza listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy 
rezerwowe. Listy uczestników zostaną zamieszczone na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

10. Kandydatom do udziału w projekcie przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji 
rekrutacyjnej w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły, w terminie do 7 dni od dnia 
ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie rozpatruje Dyrektor Szkoły w terminie do 7 dni 
od dnia złożenia odwołania. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna i nie przysługuje od 
niej odwołanie. 

11. Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem 
i podpisaniem listy uczestników oraz listy uczestników rezerwowych.  

12. W przypadku zwolnienia miejsca – rezygnacji uczestnika – jego miejsce zajmie pierwsza 
w kolejności osoba z listy rezerwowej.  

 

§ 4 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Każdy uczestnik ma prawo do: 

a. nieodpłatnego udziału w projekcie; 
b. bezpłatnego zakwaterowania w internacie szkolnym lub refundację kosztów dojazdu 

do miejsca odbywania stażu/praktyki; 
c. wypłaty stypendium po ukończeniu udziału w stażu/praktyce; 
d. szkolenia BHP i otrzymania ubrań roboczych podczas stażu/praktyki; 
e. otrzymania certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu oraz stażu/praktyki; 

1. Uczestnik zobowiązuje się do: 

a. uczestnictwa we wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu; 
b. przestrzegania regulaminów obowiązujących w w trakcie realizacji projektu; 
c. przestrzegania wszystkich regulaminów instytucji, w których odbywa się 

staż/praktyka; 
d. czynnego uczestnictwa w działaniach ewaluacyjnych w trakcie realizacji projektu; 

 

§ 5 

Rezygnacja z udziału w projekcie  
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1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w projekcie w ciągu 14 dni od ogłoszenia 
wyników rekrutacji – bez konieczności podawania przyczyny. 

2. Po tym okresie rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest jedynie za podaniem ważnej 
przyczyny i jej odpowiednim udokumentowaniem.  

3. W każdym przypadku obowiązuje rezygnacja w formie pisemnej, przedłożona 
Kierownikowi Projektu.  

4. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna 
prawnego.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Szkoły.  

2. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze projektu, w sekretariacie oraz na stronie 
internetowej szkoły.  

 

 

 
 

                                  ZATWIERDZAM 
 
 

     ……………………………………………… 
                                                                                                                                                   podpis Dyrektora szkoły 
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