
                                                   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu”  

realizowanym w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, 

Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

§ 1. 
Definicje 

 
1. Projekt – projekt „Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu”  realizowany  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2. „Podniesienie jakości i atrakcyjności 

szkolnictwa zawodowego” w okresie od 01 lutego 2011 r. do 30 listopada 2011 r. 

2. Beneficjent – Powiat Nowodworski 

3. Beneficjenci Ostateczni – Uczestnicy projektu- uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Pomiechówku, kształcący się w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik 

hotelarstwa, którzy spełniają kryteria określone w § 3 niniejszego regulaminu i w wyniku 

przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie . 

4. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez Koordynatora Projektu w celu przeprowadzenia 

rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. W skład Komisji wchodzą: Koordynator Projektu oraz Asystent 

Koordynatora Projektu  

5. Biuro Projektu –Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, Ogrodnicza 6, 05-180 

Pomiechówek, Tel. 22 7854475, strona internetowa: www.pomiechowek.edu.pl  

 

§ 2. 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu „Wiedza i umiejętności kluczem do 

sukcesu”, Powiat Nowodworski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2. 

Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.  

http://www.pomiechowek.edu.pl/


2. Projekt skierowany jest do uczniów  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku o profilu 

technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarz.  

3. Projekt realizowany będzie w terminie od 01.02.2011 r. do 30.11.2011 r. 

4. Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów i uczennic poprzez 

podwyższanie ich wiedzy i umiejętności. 

5. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny. 

6. W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 

 

I. Warsztaty hotelarskie „Praca na recepcji w obiekcie hotelarskim” 

II. Warsztaty z przedsiębiorczości „Postawy sprzyjające przedsiębiorczości” 

III. Warsztaty gastronomiczne „Gotuj z mistrzem” 

IV. Kurs barmański – zakończony uzyskaniem Certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji 

zawodowych 

V. Kurs kelnerski – zakończony uzyskaniem Certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji 

zawodowych 

VI. Dwa wyjazdy studyjne do obiektów gastronomiczno-hotelarskich w różnych regionach 

Polski – „Smaki Podhala” oraz „Podlasie – agroturystyka i podlaskie tradycje kulinarne” 

VII. Warsztaty z doradcą zawodowym  

 

7. Harmonogram działań ( obejmujący listę godzin i terminy) znajdować będzie się w gablocie poświęconej  

Projektowi a także na stronie internetowej www.pomiechowek.edu.pl 

 

§ 3. 

Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikiem Projektu może być uczeń/uczennica klasy II i III Technikum żywienia i gospodarstwa 

domowego oraz  Technikum hotelarstwa w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku,  

który(-a) złoży Formularz Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami oraz Ankietę i zostanie 

zakwalifikowany(-a) do udziału w Projekcie przez Komisję Rekrutacyjną. 

2. Przy wyborze uczestników programu Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie oprócz wymogów 

określonych w ust.1, następującymi kryteriami preferencyjnymi: 

 Wiek 17, 18 i 19 lat (warunek w przypadku osób niepełnoletnich - 18 lat ukończone do 30. 09. 

2011 r.) 

 Niski dochód netto rodziny uzyskany w 2010 roku 

 Zameldowanie na obszarach wiejskich lub małomiasteczkowych powiatu nowodworskiego 

 Zainteresowanie uzupełnianiem i podwyższaniem swoich kwalifikacji zawodowych 

http://www.pomiechowek.edu.pl/


 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana w roku szkolnym 2009/2010 

3. Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału  

w Projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika  

z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany uczeń/uczennica z listy rezerwowej. 

4. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów i 10 uczennic, 4 osoby utworzą listę rezerwową. 

5. W przypadku gdyby do Projektu zakwalifikowało się mniej lub więcej osób ostateczną decyzję o 

zakwalifikowaniu uczniów i uczennic podejmie komisja składająca się z nauczycieli przedmiotów 

zawodowych, pedagoga, opiekuna samorządu szkolnego. 

 

§ 4. 

Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja do Projektu przeprowadzona zostanie w okresie 01 - 11 lutego 2011 r. Uczniowie/uczennice 

ubiegający(-e) się o uczestnictwo w Projekcie składają podpisany Regulamin Rekrutacji, Formularz 

Zgłoszenia – stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami 

wymienionymi w Formularzu Zgłoszenia oraz Ankietę badającą motywację do podjęcia dodatkowych 

zajęć – Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Komplet dokumentów uczniowie/uczennice składają w Biurze Projektu mieszczącym się w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku lub przekazują Asystentowi Koordynatora Projektu do 09 

lutego 2011 r. 

3.  Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. 

4. Asystent Koordynatora Projektu weryfikuje pod względem formalnym dane zawarte w Formularzu 

Zgłoszeniowym  i do 10  lutego 2011 r. przekazuje skompletowane dokumenty  do Koordynatora 

Projektu.  

5. Komisja Rekrutacyjna w terminie  do 11 lutego 2011 r. podejmie decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu 

uczniów/uczennic spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów preferencyjnych 

wymienionych w § 3.  Komisja ustali listę osób zakwalifikowanych do Projektu oraz listę osób 

rezerwowych. Listy zamieszczone zostaną w gablocie poświęconej Projektowi oraz na stronie 

internetowej szkoły www.pomiechowek.edu.pl. Uczniowie/uczennice zakwalifikowani do udziału w 

Projekcie powiadomieni zostaną także drogą mailową. 

6. Uczeń/uczennica zakwalifikowany(-a) do uczestnictwa w Projekcie może zostać skreślony(-a) z listy 

uczestników w następujących przypadkach: 

 na wniosek nauczyciela/trenera prowadzącego zajęcia lub wniosek Koordynatora uzasadniony 

rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach, 

 w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na  co najmniej 20% zajęć, 

 samodzielnej rezygnacji uczestnika  

 skreślenia uczestnika z listy uczniów danej szkoły. 

http://www.pomiechowek.edu.pl/


7. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników Projektu w przypadkach, o których mowa w ust. 5  

dokonuje Koordynator Projektu wpisując równocześnie na listę Beneficjentów Ostatecznych osobę z 

listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. 

8. Uczniowie/uczennice zakwalifikowani do udziału w Projekcie podpiszą w terminie wskazanym przez 

Koordynatora  deklarację uczestnictwa w projekcie.  

9. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do czynnego i 

pełnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu. 

10. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej www.pomiechowek.edu.pl, oraz w Biurze 

Projektu. 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2011 r. 

2. Beneficjent Ostateczny ma obowiązek wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, uczestnictwa w zajęciach w 

wyznaczonych terminach i podpisywania list obecności  

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu. 

4. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Projektu decyzje podejmuje 

Koordynator Projektu 

 

 

Zapoznałem(-am) się  i akceptuję warunki niniejszego regulaminu 

…………………………………………………….. 
Data i czytelny podpis Beneficjenta Ostatecznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz Zgłoszenia 

2. Ankieta badająca motywację do podjęcia dodatkowych zajęć 

http://www.pomiechowek.edu.pl/

