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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Z OLECKA PO SUKCES” 

NR PROJEKTU: 2018-1-PL01-KA102-047594 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji 

Uczestników Projektu „Z OLECKA PO SUKCES”, ich obowiązki, a także etapy wsparcia 

przewidzianego w ramach projektu.  

2. Projekt – projekt pn. „Z OLECKA PO SUKCES”  realizowany jest ze środków Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+, sektor 

Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. 

 

3. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Technicznych w Olecku w okresie 1.11.2018 - 

31.10.2020. 

4. Głównym celem projektu jest ułatwienie uczestnikom zdobycia kwalifikacji zawodowych i 

językowych oraz kompetencji osobistych, poszukiwanych przez pracodawców na 

lokalnym i regionalnym rynku pracy. 

5. W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 64 uczniów technikum Zespołu Szkół 

Technicznych w Olecku kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik 

mechanik, technik budownictwa, technik ekonomista, technik handlowiec technik usług 

fryzjerskich,. 

6. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie wezmą udział w działaniach 

przygotowawczych obejmujących między innymi kurs języka angielskiego, a następnie 

wyjadą na 3 tygodniowy staż zawodowy we Włoszech. 

7. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. 

koszty przygotowania językowego, pedagogicznego  i kulturowego; koszty podróży i 

pobytu za granicą wraz z wyżywieniem, koszty ubezpieczenia i organizacji stażu są 

finansowane przez szkołę ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

8. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku Plac 

Zamkowy 2. 
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§ 2 

Warunki udziału w projekcie 

1. Uczestnikiem projektu może być uczeń/uczennica ZST w Olecku uczący się w jednym z 

wymienionych §1 pkt. 5 zawodzie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie przez Kandydata właściwych 

dokumentów:  

a. Formularz zgłoszeniowy (wzór – załącznik nr 1) 

b. Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych; (wzór – załącznik nr 2), 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 można składać w biurze projektu, sekretariacie 

szkoły, lub w formie elektronicznej przesyłając na adres zst@zst.olecko.pl. 

 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzi Zespół Szkół Technicznych w Olecku, który 

wyznacza jej ramy czasowe. Ogłoszenie o terminie i miejscu składania dokumentów 

rekrutacyjnych przez Kandydatów Beneficjent umieszcza na tablicy ogłoszeń oraz na 

stronie internetowej szkoły.  

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

3.  Rekrutacja prowadzona będzie w czterech turach: 

• I tura (16 uczestników) w terminie do 21.XI.2018 roku 

• II tura (16 uczestników) w terminie do 31.V.2019 roku 

• IV tura (16 uczestników) w terminie do21.XI.2019 roku 

• III tura (16 uczestników) w terminie do 31.V.2020 roku 

4. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy liczba 

uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie mniejsza niż liczba miejsc.  

5. Ocena uczestników do projektu przeprowadzana będzie na podstawie dokumentów 

rekrutacyjnych wypełnionych przez kandydata.  

6. Rekrutacji dokona komisja rekrutacyjna w składzie: 

• Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych  

• Pedagog Szkolny 

• Koordynator projektu 

• Przedstawiciel zespołu wychowawczego  
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7. Komisja rekrutacyjna dokona oceny kandydatów do udziału w projekcie zgodnie z 

następującymi kryteriami punktowymi: 

• Średnia arytmetyczna z ostatnich ocen semestralnych (końcoworocznych)z przedmiotów 

zawodowych : 0-10 pkt. Osoba z najwyższą średnią otrzymuje 10 pkt. kolejna 9 i tak do 

0 pkt. 

• Ostatnia końcoworoczna (semestralna) ocena z języka angielskiego: 0-10 pkt Osoba  z 

najwyższą oceną otrzymuje 10 pkt. kolejna 9 i tak do 0 pkt. 

• Ostatnia końcoworoczna (semestralna) ocena z zachowania: ocena wzorowa – 3 pkt. 

bardzo dobra – 2 pkt. dobra – 1 pkt. poprawna i niżej – 0 pkt. 

• Niskie dochody rodziny (dochód netto na osobę poniżej 800 zł miesięcznie) – 3 pkt. Na 

podstawie oświadczenia. Kandydat /ka nie ma obowiązku podawania powyższych 

danych ale wówczas nie otrzymuje punktów. Komisja zastrzega sobie prawo do 

weryfikacji podanych danych. 

8. W przypadku równej liczby punktów decyduje opinia pedagoga szkolnego. 

9. Komisja rekrutacyjna, zgodnie z przyznanymi punktami w poszczególnych kategoriach, 

sporządza listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe. 

Listy uczniów zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej 

tablicy ogłoszeń. 

10. Listę osób, które ostatecznie wyjadą na staże (16 osób w każdej grupie wyjazdowej), 

ustali Komisja Rekrutacyjna na miesiąc przed terminem wyjazdu. Komisja weźmie wtedy 

pod uwagę frekwencję i zaangażowanie kandydatów na zajęciach przygotowawczych, a 

także ich postępy w nauce szkolnej i zaangażowanie w życie szkoły. 

11. 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 jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

12. Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem i 

podpisaniem listy uczestników oraz listy uczestników rezerwowych.  

13. W przypadku zwolnienia miejsca – rezygnacji uczestnika – jego miejsce zajmie pierwsza 

w kolejności osoba z listy rezerwowej.  

 

§ 4 

Obowiązki uczestników Projektu 

1. Uczestnik ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach 

Projektu. Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych tj. w 

szczególności w przypadku choroby.  
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2. Obowiązki uczestnika Projektu:  

a) wypełnienie wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu,  

b) przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,  

c) systematyczne uczestniczenie w zajęciach,  

d) udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom 

zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 

3. Nieuzasadnione przerwanie uczestnictwa w Projekcie może skutkować konsekwencjami 

finansowymi w postaci obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez Beneficjenta na 

realizację wsparcia na rzecz danego Uczestnika.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Beneficjent może zobowiązać Uczestnika do 

zwrotu kosztów uznanych za niekwalifikowane poniesionych w związku z jego 

dotychczasowym uczestnictwem w Projekcie. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa należy do Zespołu Szkół 

Technicznych w Olecku .  

2. Zespół Szkół Technicznych w Olecku zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 

Regulaminu.  

3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze projektu, w sekretariacie Zespołu Szkół 

Technicznych w Olecku oraz na stronie internetowej szkoły.  

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy według wzoru 

2. Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu 

 

 

           Zatwierdził  


