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Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie  

„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim” na dodatkowe 

szkolenia dla uczniów, które będą odbywały się w Zespole Szkół Nr 1 w Puławach 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie 

zawodowe. 
 

§ 1 

Definicje 

1. Projekt – projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim”, 

który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata  2014-2020,  Działanie 12.4  Kształcenie  zawodowe  od  28.09.2020 r.  

do 31.08.2023 r. 

2. Beneficjent / Wnioskodawca– Powiat Puławski, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy. 

3. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 

4. Beneficjenci Ostateczni –  Uczennice   i   uczniowie  Branżowej  Szkoły  I  Stopnia  Nr  1  

w Zespole Szkół Nr 1 w Puławach oraz Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w 

Puławach prowadzonym przez Powiat Puławski, którzy spełniają kryteria określone w § 3 

niniejszego regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do 

udziału w projekcie. 

5. ZS 1 w Puławach- Zespół Szkół Nr 1 w Puławach. 

6. Komisja Rekrutacyjna - Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZS 1 w celu 

przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. W skład Komisji wchodzą: 

Dyrektor ZS 1, Koordynator w ZS 1, Kierownik Projektu. 

§ 2 

Postanowienia Ogólne 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego w Powicie Puławskim”, realizowanym przez Powiat Puławski  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 

Kształcenie zawodowe. 

2.  Okres realizacji projektu: 28.09.2020 r. – 31.08.2023 r. 
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3. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 6 szkołach 

dla których Powiat Puławski jest organem prowadzącym w kontekście przyszłego 

zatrudnienia absolwentów tych szkół na rynku pracy poprzez realizację działań w ramach 

projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie 242 uczniów w tym 63 kobiet kształcących się 

na kierunkach wskazanych w projekcie dzięki realizacji m.in. staży, kursów, szkoleń 

prowadzących do nabycia kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, 

podniesieniu kompetencji kluczowych, doposażeniu szkół w nowoczesny sprzęt, 

podniesienie kwalifikacji nauczycieli z każdej ze szkół do 31.08.2023 r.  

4. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Wnioskodawca 

projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu oraz ze środków własnych. 

5. W ramach projektu w Zespole Szkół Nr 1  w Puławach realizowane będą  następujące 

zajęcia specjalistyczne dla 92 uczniów: 

 

1) Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego 

żywienia dla uczniów Branżowej  Szkoły  I  Stopnia  Nr  1 oraz Technikum Nr 1   

w Zespole Szkól Nr 1 w Puławach  - 3 grupy 10-osobowe 

 

2) Prowadzenie obsługi biura dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 oraz 

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Puławach  - 3 grupy 10-osobowe 

 

3) Barman dla pełnoletnich uczniów Branżowej Szkoły  I  Stopnia  Nr  1 oraz 

Technikum Nr 1  w Zespole Szkół Nr 1 w Puławach   - 1 grupa 10-osobowa 

 

4) Kurs prawo jazdy kat. B dla pełnoletnich uczniów Branżowej Szkoły  I  Stopnia  

Nr  1 oraz Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Puławach - 1 grupa 12-

osobowa. 

 

5) Makijaż dla uczniów Branżowej Szkoły  I  Stopnia  Nr  1 oraz Technikum Nr 1  w 

Zespole Szkół Nr 1 w Puławach - 1 grupa 10-osobowa 

 

6.  Wszystkie zajęcia w ramach zajęć specjalistycznych dla uczniów w projekcie będą 

odbywać się po godzinach obowiązkowych zajęć szkolnych,  od  poniedziałku  do  piątku  

w okresie roku szkolnego. 
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7. W projekcie przewidziano: 

a) pokrycie kosztów realizacji wszystkich działań,  

b) zapewnienie pomocy i materiałów dydaktycznych, materiałów szkoleniowych, 

c) zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sprzętu do realizacji zajęć. 

 

§ 3 

Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikami projektu mogą być uczennice i uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich 

Branżowej  Szkoły  I  Stopnia  Nr  1 oraz Technikum Nr 1 w  Zespole Szkół Nr 1 

Puławach, którzy złożą w Zespole Szkół Nr 1 w Puławach formularz zgłoszeniowy 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawierający ankietę dotyczącą 

wiedzy i motywacji do udziału w danych zajęciach wraz z potwierdzenie przez szkołę 

etapu edukacji, zawodu oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną 

zakwalifikowani  do  udziału  w  projekcie przez   Komisję    Rekrutacyjną.   Każdy  uczeń  

w formularzu zgłoszeniowym określi dwa rodzaje zajęć w których chciałby wziąć udział 

(zajęcia I wyboru i rezerwowe). 

 

2. Przy wyborze Beneficjentów Ostatecznych do projektu Komisja Rekrutacyjna kierować się  

będzie oprócz wymogów określonych w ust. 1, następującymi kryteriami: 

 dobre zachowanie- min. poprawne, 

 wynik ankiety dotyczącej wiedzy i motywacji do udziału w zajęciach, 

 kolejność zgłoszeń 

 w przypadku większej liczby chętnych uczniów decyduje ocena z zachowania za 

ostatni okres. 

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

projekcie, zostają wpisani na listę rezerwową. W razie skreślenia uczestnika z listy na jego 

miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny uczeń z listy rezerwowej, pod warunkiem 

uzupełnienia wiedzy teoretycznej ze zrealizowanej już części zajęć.  

4. Z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu podpisze deklarację 

uczestnictwa w projekcie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

5.  Uczestnicy, którzy złożą w/w deklarację, stają się Beneficjentami Ostatecznymi. 
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6.  Warunkiem kwalifikowania uczestnika projektu jest ponadto wyrażenie przez niego zgody 

na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie „Oświadczenia uczestnika 

projektu” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.  

7.  Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

8.  W zajęciach specjalistycznych dla uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 1 oraz 

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Puławach wezmą udział ogółem 92 osoby. 

9.   Dopuszcza się udział jednego ucznia w więcej niż jednych zajęciach.  

 

§ 4 

Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywać się będzie na równych zasadach zgodnie z 

zasadą otwartego dostępu również dla mniejszości narodowych lub etnicznych, migrantów, 

osób obcego pochodzenia, równości szans, w tym równości płci, zapewniony zostanie 

również równy dostęp do rekrutacji i oferowanego wsparcia dla wszystkich uczniów,  

w tym osób z niepełnosprawnościami. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie dwukrotnie w terminach:  

- od do stycznia 2022 r. na szkolenie Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami 

rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia dla 20 osób, szkolenie Prowadzenie 

obsługi biura dla 20 osób, szkolenie Barman dla 10 osób, Kurs prawo jazdy kat. B dla 

12 osób, szkolenie Makijaż dla 10 osób; 

 stycznia 2022 r. na szkolenie Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami 

rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia dla 10 osób, szkolenie Prowadzenie 

obsługi biura dla 10 osób, Kurs prawo jazdy kat. B dla  12 osób; 

 

3. Informacje o miejscu i czasie rekrutacji oraz wzory formularzy umożliwiających ubieganie 

się o uczestnictwo w Projekcie dostępne będą  w  Zespole Szkół Nr 1 w Puławach, na 

stronie internetowej Zespołu, w biurze projektu oraz na stronie internetowej Powiatu 

Puławskiego. Odbywać się będą również bezpośrednie spotkania z uczniami i rodzicami. 

 

4. Uczennice/uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają do koordynatora 

w ZS 1 formularze zgłoszeniowe, w terminach określonych w ust. 2.  

5. Komisja rekrutacyjna podejmie decyzję o zakwalifikowaniu do projektu uczennic/uczniów 

spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów przewidzianych w § 3 ust. 2  

niezwłocznie po zakończeniu terminu rekrutacji. Komisja sporządzi protokół, listy 
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przyjętych   na  poszczególne  szkolenia  oraz  listę    rezerwową. Następnie    koordynator  

w ZS 1 przekaże informacje o zakwalifikowaniu zainteresowanym uczennicom/uczniom.  

 

§ 5 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do: 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, każdorazowo 

potwierdzanego własnoręcznym podpisem na liście obecności (dopuszczalna ilość 

nieobecności wynosi 20 % w stosunku do ilości godzin zajęć w danym szkoleniu,  

do limitu tego nie wlicza się nieobecności spowodowanych kwarantanną lub 

zawieszeniem zajęć w szkole w związku z  ogłoszonym  stanem  epidemii  związanym 

 z koronawirusem- jest to nieobecność usprawiedliwiona); 

 brania udziału  w badaniach ankietowych prowadzonych w czasie trwania projektu 

oraz po jego zakończeniu służących bezpośrednio monitoringowi Projektu; 

  usprawiedliwiania wszystkich nieobecności w formie pisemnej; 

  podpisania oświadczenia, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i o jego  

akceptacji; 

 bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze 

uczestnictwo w Projekcie. 

2. Beneficjent Ostateczny ma prawo do : 

 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 

 otrzymania materiałów szkoleniowych, pomocy i materiałów dydaktycznych, 

 do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku 

gdy     rezygnacja      nastąpiła   z    ważnych    powodów   osobistych    niemożliwych  

do przewidzenia w chwili podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (np. 

długotrwała choroba). 

3. Uczennica/uczeń zakwalifikowana/y do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślona/y  

z listy uczestników w przypadku: 

  wniosku nauczyciela prowadzącego zajęcia lub Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w  

Puławach  uzasadnionego   rażącym  naruszaniem  zasad  uczestnictwa w szkoleniach, 

  nieusprawiedliwionego opuszczenia powyżej 20% zajęć, 

  skreślenia z listy uczennic/uczniów danej szkoły. 

4. Skreślenia uczennicy/ucznia z listy uczestników projektu w w/w przypadkach, dokonuje 

Komisja Rekrutacyjna, kwalifikując do udziału w projekcie kolejną osobę z listy 

rezerwowej w miejsce osoby skreślonej z listy. Osoba z listy rezerwowej może rozpocząć 

udział w projekcie pod warunkiem uzupełnienia wiedzy teoretycznej ze zrealizowanej już 
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części szkolenia. Wnioskodawca zobowiązuje również Beneficjenta Ostatecznego, 

skreślonego z listy do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych.  

5. Koordynator w Zespole Szkół Nr 1 w Puławach informuje na piśmie Kierownika Projektu 

o zdarzeniach, o których mowa w ust. 3 zaraz po zaistniałych zmianach, a Dyrektor szkoły 

informuje o skreśleniu uczennicy/ucznia z listy uczniów szkoły. 

 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.01.2022 r. 

2.  Zespół Szkół Nr 1 w Puławach zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu oraz 

wyłącznej interpretacji jego zapisów. 

3.  Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem. 

4.  Aktualna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Zespołu Szkól Nr 1 w Puławach, na 

stronie www.zs1.pulawy.pl , na stronie www.pulawy.powiat.pl oraz w Biurze Projektu- 

Starostwo Powiatowe w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5/21.  

 

Puławy, dnia      stycznia  2022 r. 

 

http://www.pulawy.powiat.pl/

