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REGULAMIN NABORU I UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

pt. „NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA GWARANCJĄ SUKCESU NA RYNKU PRACY – 
PODNIESIENIE JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO  

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POMIECHÓWKU” 
 

§ 1 
 Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki uczniów w 

projekcie „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy – podniesienie 
jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” 
realizowanego z Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 
„Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową o 
dofinansowanie projektu nr RPMA.10.03.01-14-b369/18-00 z dnia 17 maja 2019 roku, podpisaną 
z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
a) Projekcie – oznacza to projekt pt. „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na 

rynku pracy – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” realizowanego z Osi Priorytetowej X „Edukacja dla 
rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 
„Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

b) Realizatorze – oznacza to Beneficjenta projektu tj. Gminę Pomiechówek. 
c) Uczniu – oznacza to ucznia, który po spełnieniu wymogów określonych w niniejszym 

regulaminie został zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie. 
d) Rodzicu/opiekunie prawnym – oznacza to rodzica lub opiekuna prawnego ucznia 

ubiegającego się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie. 
e) Szkole – oznacza to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w 

Pomiechówku przy ul. Ogrodniczej 6. 
3. Projekt realizowany jest przez Gminę Pomiechówek przy ścisłej współpracy z Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku.  
4. Działania realizowane są w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku na rzecz 

Uczestników Projektu spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3. 
5. Projekt realizowany jest od 01 sierpnia 2019 roku do 31 marca 2021 roku. 
6. Biuro Projektu zlokalizowane jest w siedzibie Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a. 

Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są również w sekretariacie szkoły oraz na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Pomiechówek www.pomiechowek.pl oraz na stronie 
internetowej szkoły www.pomiechowek.edu.pl. 

7. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Koszty jego realizacji pokrywane są ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 

8. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie ostatecznych decyzji dotyczących 
realizacji projektu pozostaje w gestii kierownictwa Urzędu Gminy w Pomiechówku oraz Dyrekcji 
ZSP. 
 

 

http://www.pomiechowek.pl/
http://www.pomiechowek.edu.pl/
http://www.powiat-legionowski.pl/
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§ 2 
Założenia projektu oraz grupa docelowa projektu 

 
1. Celem głównym Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 60 uczniów (44K i 16M) Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 5 
nauczycieli (5K) przedmiotów zawodowych oraz poprawę jakości i efektywności procesu 
nauczania zawodowego w wyniku doposażenia trzech pracowni przedmiotowych w nowoczesny 
sprzęt dydaktyczny niezbędny do praktycznej nauki zawodów, odzwierciedlający rzeczywiste 
warunki pracy w zawodzie. Wszystkie podejmowane w projekcje zadania są odpowiedzią na 
potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy. Będą 
realizowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów biorących udział w projekcie.  

2. Grupa docelowa projektu to: 
a) 60 uczniów w tym 44 kobiet i 16 mężczyzn w wieku 17-19 lat uczęszczających do technikum 

(55U w tym 41K i 14M) kierunku: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 
hotelarstwa, technik eksploatacji portów i terminali oraz uczniów Branżowej Szkoły I stopnia 
uczących się w zawodzie kucharz (5U w tym 3K i 2M) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Pomiechówku, 

b) 5 nauczycieli uczących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku (5K).  
3. Grupa docelowa, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, to osoby zamieszkałe i uczące 

się/pracujące w ZSP na terenie województwa mazowieckiego.  
4. Zaplanowane w projekcie działania obejmują: 

a) wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych wśród 60 uczniów o słabych wynikach nauczania 
poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki  „MATEMATYCZNE 
WYZWANIA” oraz wyjazdów do Centrum Nauki Kopernik. Wsparcie realizowane będzie w 
okresie IX.2019r. do V.2020r.,  

b) kształtowanie u 10 uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy poprzez 
organizację dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów „INFORMATYCZNE 
WYZWANIA-informatyka, projektowanie i robotyka”. Wsparcie realizowane będzie w okresie 
od X.2019r. do V.2020r.,  

c) rozwijanie umiejętności uniwersalnych tj. kompetencji społecznych i interpersonalnych 
niezbędnych na rynku pracy wśród 60 uczniów poprzez organizację szkoleń miękkich z 
zakresu m.in. kreatywności, przedsiębiorczości, innowacyjności. Wsparcie realizowane 
będzie w okresie od X.2019r. do VI.2020r., 

d) podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 60 uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku poprzez udział w kursach doskonalących: 25 uczniów z 
zakresu przygotowania do pracy w charakterze członka personelu pokładowego tj. 
stewardów/stewardess (Cabin Crew), 19 uczniów z zakresu operatora wózków jezdniowych, 
30 uczniów z zakresu obsługi kas fiskalnych, 35 uczniów z zakresu baristy, 15 uczniów z 
zakresu cukiernictwa. Wsparcie realizowane będzie  okresie od X.2019r. do II.2021r., 

e) określenie indywidualnej drogi zawodowej 60 uczniów poprzez prowadzenie doradztwa 
edukacyjno-zawodowego pozwalającego zorientować uczniów na oczekiwania rynku pracy. 
Wsparcie realizowane będzie w okresie od X.2019r. do VI.2020r.,  

f) doskonalenie kompetencji zawodowych 5 nauczycieli zawodu poprzez udział w studiach 
podyplomowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz kursach doskonalących z 
zakresu carvingu oraz umiejętności sommelierskich. Wsparcie realizowane będzie w okresie 
od X.2019r. do II.2021r.  

g) intensyfikacja współpracy z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami na rzecz rozwoju 
szkolnictwa zawodowego poprzez wspólną organizację przedsięwzięcia pn. "Tydzień 
zawodowca" w okresie od X.2019r. do II.2021r.,  
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h) budowanie przewagi konkurencyjnej ZSP poprzez rozwój potencjału i atrakcyjności szkoły 
zawodowej jako odpowiedź na nowe uwarunkowania na rynku pracy w okresie od 
VIII.2019r. do III.2021r.,  

i) poprawa atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły oraz efektywności procesu nauczania 
zawodowego odzwierciedlającego naturalne warunki pracy właściwe dla nauczania 
zawodów, poprzez doposażenie 3 szkolnych pracowni tj. gastronomiczne/organizacji 
żywienia, hotelarskiej (pokój hotelowy i recepcja) oraz obsługi podróżnych w portach i 
terminalach w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny do praktycznej nauki zawodu w 
okresie od VIII.2019r. do III.2021r..  

5. Zajęcia będą realizowane w siedzibie ZSP jak również poza nią (wyjazdy).  
 

§ 3 
Zasady rekrutacji  i kryteria udziału w projekcie 

 
1. Jawną rekrutację uczestników projektu prowadzić będzie Zespół projektowy przy ścisłej 

współpracy Dyrekcji ZSP. 
2. Rekrutacja będzie miała charakter zamknięty i prowadzona będzie do 20 września 2019 roku. 
3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób jawny zgodnie z zachowaniem zasady równości szans w 

tym równości płci i jednakowego dostępu. 
4. Do udziału w projekcie, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, uprawnieni są 

uczniowie, którzy wyrazili (w przypadku uczniów niepełnoletnich rodzice/opiekunowie prawni) 
chęć uczestnictwa w projekcie i którzy spełniają następujące kryteria: 
a) formalne: 

- kompletny kwestionariusz osobowy (1 pkt), 
- statusu ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku (1 pkt), 
- ocena predyspozycji uczniów i określenie stopnia przydatności formy wsparcia dokonana 
przez wychowawcę i doradcę zawodowego (2 pkt), 
- kolejność zgłoszeń ( 1pkt). 

b) kryteria dodatkowe – brane pod uwagę tylko w przypadku dużego zainteresowania udziałem 
w projekcie i weryfikowane na podstawie oświadczenia zamieszczonego w formularzu 
zgłoszeniowym 
- zamieszkanie na terenie wiejskich (+1 pkt), 
- pochodzenie z biednej rodziny (+ 1pkt). 

5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 
a) Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej obejmującej organizację spotkań 

informacyjno-promocyjnych dla uczniów i rodziców, dystrybucję plakatów i ulotek 
informacyjno-promocyjnych na terenie ZSP oraz przygotowanie informacji na stronę 
internetową ZSP, 

b) złożenie przez uczniów, w sekretariacie szkoły, formularzy zgłoszeniowych wraz z 
wymaganymi dokumentami tj. informacją o uczestnikach projektu, oświadczeniem dot. 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczeniem dot. wykorzystania 
wizerunku na potrzeby projektu oraz podpisanie niniejszego regulaminu. W przypadku 
uczniów niepełnoletnich w/w dokumenty powinny być podpisane przez rodzica/opiekuna 
prawnego, 

c) weryfikacja, przez powołaną Komisję Rekrutacyjną (Dyrektor ZSP, Kierownik projektu, 
doradca zawodowy, nauczyciele zawodu), złożonych dokumentów, 

d) kwalifikacja, przez Komisję Rekrutacyjną, uczniów do projektu według określonych w 
regulaminie kryteriów naboru; stworzenie listy podstawowej oraz listy rezerwowej, która 
zapewni udział w projekcje zakładanej liczby osób; osoby z listy rezerwowej zostaną 
zakwalifikowane w przypadku rezygnacji osoby z listy  podstawowej; w przypadku bardzo 
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dużego zainteresowania udziałem w projekcie w pierwszej kolejności kwalifikowani będą 
uczniowie z najwyższą liczbą punktów z kryteriów dodatkowych, 

e) opracowanie przez szkolnego doradcę zawodowego indywidualnej ścieżki projektowej dla 
każdego ucznia objętego wsparciem, zakwalifikowanie na odpowiednie kursy oraz do 
odpowiednich grup. 

6. W przypadku problemów z frekwencją okres trwania procesu rekrutacyjnego zostanie 
przedłużony i zintensyfikowany. 

7. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę podstawową uczestników projektu. 
8. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest także konieczność podpisania niniejszego regulaminu. 
9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
10. Realizator projektu oraz szkoła zapewnią poufność otrzymanych informacji i danych osobowych, 

zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2019r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1000). 

 
§ 4 

Obowiązki i prawa uczestników projektu 
 

1. Uczeń, który został zakwalifikowany do projektu zobowiązuje się do: 
a) przestrzegania zapisów i stosowania postanowień niniejszego regulaminu, 
b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w formach wsparcia w terminach i 

miejscach wyznaczonych przez Dyrekcję Szkoły, 
c) każdorazowego potwierdzania swojej obecności na kursach i zajęciach poprzez złożenie 

podpisu na przedkładanej liście obecności, 
d) rzetelnego przygotowania się do zajęć, 
e) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu w czasie jego trwania i na jego 

zakończenie, 
f) złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, 
g) bieżącego informowania o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w projekcie. 

2. Uczeń w zakresie realizacji celu projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 ma prawo do: 
a) nieodpłatnego udziału w kursach i zajęciach na które został zakwalifikowany, 
b) korzystania z pomocy dydaktycznych i sprzętu dostępnego w Placówce, w tym zakupionego 

w ramach realizacji projektu, 
c) materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas kursów i zajęć. 

 
 

§ 5 
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 
1. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, gdy rezygnacja zostanie 

zgłoszona do Biura Projektu na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć – pod warunkiem złożenia 
pisemnej rezygnacji. 

2. W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników projektu z udziału w projekcie jest dopuszczalna 
w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w 
formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do 80% frekwencji w każdej z form wsparcia do której został 

zakwalifikowany.  

4. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% 
zrealizowanych zajęć, realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy. 

5. Usprawiedliwienie nieobecności na kursach i zajęciach, o których mowa w § 2 ust. 4, nastąpi 
poprzez złożenie pisemnego wyjaśnienia lub dokumentu potwierdzającego wystąpienie 
określonych okoliczności np. zwolnienia lekarskiego. 
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6. Organizator projektu dokonuje wykreślenia z listy uczestników projektu osoby, która złożyła 
nieodpowiadające prawdzie oświadczenie lub z nieuzasadnionych powodów zrezygnowała z 
uczestnictwa w projekcie. 

7. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników projektu z listy osób biorących 
udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu w przypadku naruszenia przez niego 
niniejszego regulaminu lub zasad współżycia społecznego.   

8. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu z udziału w projekcie, realizator 
projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych, pozostających w 
nienaruszonym stanie. 

 
§ 6 

Zasady monitoringu i kontroli 
 

1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu 

osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom i instytucjom zewnętrznym 
upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu, zarówno w trakcie realizacji projektu jak 
również po jego zakończeniu. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez kierownictwo Urzędu 
Gminy Pomiechówek oraz Dyrekcję ZSP. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na drodze 

postępowania sądowego. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego, odpowiednie zasady i reguły wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz przepisy wnikające z właściwych aktów prawa 
polskiego  
i wspólnotowego. 

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. 
5. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31 marca 2021 roku. 

 
 
Akceptuję warunki niniejszego regulaminu. 
 
…............................................................................................. 
(data i czytelny podpis ucznia/rodzica lub opiekuna prawnego) 


