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§ 1  
ZASADY OGÓLNE 

 
 Projekt „Myślimy o przyszłości” realizowany w Zespole Szkół Technicznych  w Olecku jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Całkowita  
wartość projektu wynosi 624 692 zł. a kwota dofinansowania to 544 742 zł. 

 

Głównym celem projektu jest podniesie poziomu wykształcenia 290 uczniów ZST w Olecku  
w okresie od września 2012 roku do czerwca 2015 roku poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach  
wyrównawczych i specjalistycznych oraz kursach nadających dodatkowe kwalifikacje ułatwiające start na 
rynku pracy. 
 

Projekt „Myślimy o przyszłości” skierowany jest do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
oraz Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Olecku.  

W ramach projektu „Myślimy o przyszłości” uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku będą 
mogli uczęszczać na dodatkowe zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne. W Projekcie zaplanowane są 
następujące zajęcia: 

a.  Rysunek techniczny w zawodzie mechanik 
b.  Rysunek techniczny w zawodach budowlanych 
c.  Szkolna Akademia Systemów Operacyjnych i Sieci Komputerowych  
d.  Zajęcia wyrównawcze z ekonomii i rachunkowości 
e.  Zajęcia wyrównawcze z technik komputerowych 
f.  Zajęcia wyrównawcze z matematyki 
g.  Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 
 

Wszystkie zajęcia będą się odbywały raz tygodniu po 2 godziny lekcyjne od października 2012 roku 
do czerwca 2013. W sumie przeprowadzonych zostanie 1008 godzin dodatkowych zajęć  (48h x 7 grup x 
3 lata szkolne). W każdej z siedmiu grup zajęć pozalekcyjnych przewidziano 15 uczestników. Wszyscy 
uczestnicy otrzymają zestawy niezbędnych  podręczników i ćwiczeń. Dodatkowo do realizacji zajęć  
rysunku technicznego w zawodzie mechanik oraz rysunku technicznego w zawodach budowlanych   
zakupiony zostanie profesjonalny program Auto CAD (licencja na 15 stanowisk).  

Na realizację zajęć Szkolnej Akademii Systemów Operacyjnych i Sieci Komputerowych szkoła  
zostanie doposażona w 15 nowoczesnych komputerów wraz z oprogramowaniem. Przewidziano ponadto, 
że 15 uczniów będzie mogło skorzystać w dniu zajęć z zakwaterowania i wyżywienia w internacie  
szkolnym.  
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Młodzież ZST oprócz uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne będzie mogła nieodpłatnie ukończyć  
kursy i uzyskać certyfikaty nadające dodatkowe kwalifikacje. W projekcie przewidziane zostały  
następujące kursy: 

 
a. Kurs prawa jazdy kategorii B  
b.  Kurs posadzkarza glazurnika z elementami wykańczania pomieszczeń  
c. Kurs tworzenie stron WWW  
d.  Kurs stylizacji paznokci i wizażu  
e. Obsługa wózka widłowego  
 
 
Młodzież ZST w Olecku, która zakwalifikuje się do udziału w projekcie, będzie mogła nieodpłatnie 

ukończyć kurs oraz zdać egzaminy i uzyskać certyfikaty, które potwierdzą zdobycie dodatkowych  
kwalifikacji. (Przykładowo uczestnikom kursu prawa jazdy sfinansowane zostaną egzamin teoretyczny  
i praktyczny na prawo jazdy kategorii B, uczestnicy kursu obsługi wózka widłowego uzyskają certyfikaty 
Urzędu Dozoru Technicznego oraz  Urzędu Regulacji Energetyki, a uczestnicy kursu tworzenia stron 
WWW otrzymają certyfikat  ECDL WebStarter) 

Kursy w ramach projektu będą odbywały każdego roku od marca do maja. Zajęcia zarówno 
 teoretyczne jak i praktyczne będą realizowane na terenie Olecka w godzinach popołudniowych. Młodzie-
ży uczestniczącej w kursach zostanie zapewniony obiad, a w razie potrzeby także nocleg w szkolnym 
internacie.  

Dodatkowo, co roku w czasie trwania projektu dwie 6 osobowe grupy uczniów Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Olecku, kształcących się w zawodach technik informatyk oraz technik mechanik, odbędą 
dodatkowe praktyki zawodowe w dużych, specjalistycznych przedsiębiorstwach w Białymstoku.  
Wszystkim uczestnikom praktyk zostanie zapewniony dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie i opieka. 
Przewidujemy, że umożliwienie uczniom odbycia praktyk zawodowych w specjalistycznych  
przedsiębiorstwach pozwoli na poznanie nowych rozwiązań technologicznych, systemu pracy a także 
otworzy perspektywę znalezienia atrakcyjnej pracy. 

Projekt „Myślimy o przyszłości” przewiduje także szereg działań w zakresie doradztwa zawodowego. 
W ramach tych działań uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku będą mogli uczestniczyć  
w zajęciach z doradztwa  zawodowego oraz korzystać z indywidualnych konsultacji z doradcą  
zawodowym.  

W projekcie przewidziano każdego roku 112 godzin indywidualnych konsultacji z doradcą  
zawodowym oraz 6 godzin zajęć z doradztwa zawodowego. Zajęcia z doradztwa zawodowego oraz  
indywidualne konsultacje będą obejmowały m.i.n. diagnozę potrzeb edukacyjnych poszczególnych 
uczniów oraz pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej. W ramach tego zadania 
zorganizowane zostaną także dwa wyjazdy do Warszawy, które umożliwią poznanie renomowanych 
uczelni technicznych oraz zachęcą uczniów do studiów na uczelniach technicznych. 
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§ 2  

ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja dotyczy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku. 

2.  Dostęp do udziału w projekcie będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych bez względu na 
płeć, stopień sprawności czy osiągane wyniki w nauce szkolnej. 

3.  Przy rekrutacji będzie stosowana zasada zachowania równych szans kobiet i mężczyzn. 

4.  Punkt rekrutacyjny zorganizowany jest w  Biurze Projektu mieszczącym się w Zespole Szkół 
Technicznych w Olecku, ul. Plac Zamkowy 2, 19–400 Olecko. 

5.  Regulamin rekrutacji uczestników dostępny będzie na stronie internetowej Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Olecku www.zst.olecko.pl, w Biurze Projektu: Zespół Szkół Technicznych w Olecku, 
ul. Plac Zamkowy 2, 19–400 Olecko. 

6. Nabór na zajęcia pozalekcyjne będzie prowadzony od 15 października 2012r.   
We wrześniu 2013 oraz 2014 roku zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór. 

7. W lutym 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r. przeprowadzone zostaną nabory na kursy nadające 
dodatkowe kwalifikacje. 

8. W marcu i kwietniu 2013 r. 2014 r. i 2015 r. przeprowadzony zostanie nabór na praktyki 
zawodowe w Białymstoku w zawodach informatyk i mechanik. 

9. Naboru każdorazowo dokona Komisja złożona z kierownika projektu, dyrektora szkoły 
doradcy zawodowego i nauczyciela ZST. 

10. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie ankiety rekrutacyjnej  
dostarczonej do biura projektu lub do sekretariatu szkoły. 

11. Podstawowym kryterium naboru na zajęcia pozalekcyjne będą braki programowe, problemy  
z nauką przedmiotów zawodowych, uzdolnienia (zajęcia specjalistyczne), zainteresowania 
uczniów, pochodzenie z terenów wiejskich, PGR lub rodzin o niskich dochodach.  

12. W przypadku naboru  na kursy nadające dodatkowe kwalifikacje i praktyki zawodowe  
pierwszeństwo będą mieli uczniowie biorący udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach  
projektu oraz posiadający wysoką średnią ocen z zajęć dydaktycznych.  

13. W przypadku, gdy wszystkie osoby zgłaszające się na zajęcia będą wypełniały kryteria  
podstawowe, o przyjęciu decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej 
przez komisję rekrutacyjną. 

14. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie,  korzystających z noclegu oraz  
harmonogramy zajęć z podziałem na grupy będą umieszczone w biurze projektu. W przypadku 
gdy uczeń obecny na zajęciach danego dnia nie korzysta z noclegu, w jego miejsce zostaje   
przyjęta osoba z listy rezerwowej. 

15. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie  należy niezwłocznie powiadomić  
Kierownika projektu  i wypełnić stosowny formularz .  
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§ 3 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnik zobowiązany jest do wypełniania ankiet, testów oraz list dostarczanych przez  
organizatora projektu i nauczycieli w czasie trwania projektu. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia w Biurze Projektu deklaracji uczestnictwa w zajęciach 
pozalekcyjnych w ramach projektu „Myślimy o przyszłości” oraz pisemną zgodę  
rodzica/opiekuna wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

3. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w minimum 80 % zajęć. Przekroczenie 20 % nieobecności 
bez podania stosownego uzasadnienia lub zaświadczenia będzie podstawą do skreślenia z listy 
uczniów biorących udział w projekcie. 

4. Osoba, która została zakwalifikowana do korzystania z bezpłatnych noclegów zobowiązana jest 
do korzystania z nich w 80%. Przekroczenie 20% nieobecności bez podania stosownego  
uzasadnienia lub zaświadczenia będzie podstawą do skreślenia z listy uczniów korzystających  
z noclegu. 

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia w Biurze Projektu oświadczenia o zapoznaniu się z 
regulaminem rekrutacji do projektu „Myślimy o przyszłości”. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Organizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany 
wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a w kwestiach nieuregulowanych  
zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady PO KL, a także przepisy wynikające 
 z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego w szczególności ustawy o ochronie  
danych osobowych. 

 

 

 

……………………………………       …………………………………… 
           sporządził           zatwierdzam 


