
    
 

 

   

 

 

                     

Projekt „Kształcenie zawodowe na sześć!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NA SZEŚĆ!” 

NR PROJEKTU: RPSW.08.05.01-26-0041/19 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1) Projekt „Kształcenie zawodowe na sześć!” jest realizowany przez POWIAT WŁOSZCZOWSKI/ZESPÓŁ 

SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE (ul. Koniecpolska 40,  

29-100 Włoszczowa) w partnerstwie z firmą PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cienistej 3. 

2) Czas trwania projektu: 01.01.2020 r. – 30.04.2021 r.  

3) Słownik pojęć:  

a) Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracuje i nie jest bezrobotną). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 

nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach 

urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest 

zarejestrowane już jako bezrobotna. 

b) Osoby pracujące- osoby, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią 

zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub prowadzące działalność na własny 

rachunek, które chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy 

kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub 

praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych 

warunków: 

• osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu 

uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków; 

• osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy 

gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie 

wyprodukowano (np.: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; 

architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę 

czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub 

seminariach); 

• osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki 

zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach 

przygotowań do uruchomienia działalności. 

c) Osoby z niepełnosprawnościami – osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, 

umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, 

utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami-  

tj.  osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
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i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), a także osoby  

z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.). 

d) Projekt- projekt „Kształcenie zawodowe na sześć!” 

e) Uczestnik projektu- osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie. 

4) Biuro projektu: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE,                    

ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa. 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1) Projekt skierowany jest do: 

a) 106 uczniów uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE na 

kierunkach: Technik ekonomista/ rachunkowości, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik 

organizacji reklamy, Technik informatyk, Technik geodezji, którzy nie korzystają z tego samego typu 

wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w tym: 

- 30 uczniów uczących się na kierunku Technik ekonomista/ rachunkowości 

- 12 uczniów uczących się na kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych 

- 10 uczniów uczących się na kierunku Technik organizacji reklamy 

- 40 uczniów uczących się na kierunku Technik informatyk 

- 6 uczniów uczących się na kierunku Technik geodezji 

b) 52 nauczycieli pracujących na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE, którzy 

nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

c) wsparciem w projekcie objęte zostanie również Technikum z ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA 

STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE, tj. szkoła prowadząca kształcenie zawodowe na terenie 

województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (wsparcie w zakresie  

doposażenia, zakupu sprzętu do pracowni szkolnych). 

2) Poza w/w obowiązkowymi dla wszystkich nauczycieli kryteriami przynależności do grupy docelowej 

projektu, od nauczycieli starających się o uczestnictwo w kursie z języka angielskiego wymaga  

się spełnienia dodatkowego kryterium dostępu- nauczanie w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA 

STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE przynajmniej na jednym z kierunków obejmowanych 

wsparciem w projekcie, tj. na kierunku: Technik ekonomista/ rachunkowości i/lub Technik żywienia  

i usług gastronomicznych i/lub Technik organizacji reklamy i/lub Technik informatyk i/lub Technik 

geodezji. 
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§ 3 

Rekrutacja 

1) Rekrutacja rozpoczyna się 28.02.2020 r. i prowadzona będzie do dnia 31.03.2020 r.  

2) W przypadku niewyłonienia zakładanej liczby uczestników termin rekrutacji może ulec wydłużeniu  

na kolejny miesiąc/e. 

3) Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów 

rekrutacyjnych, w terminie określonym w § 3 pkt. 1, w jeden z następujących sposobów: 

a) osobiście do sekretariatu w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE 

WŁOSZCZOWIE (pod adresem Biura projektu) 

b) za pomocą poczty tradycyjnej/kuriera do sekretariatu w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA 

STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE (na adres Biura projektu) 

4)  Dokumenty rekrutacyjne składają się z Formularza Zgłoszeniowego (odpowiednio Formularza dla 

ucznia/nauczyciela) zawierającego oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do projektu wraz  

z następującymi zaświadczeniami/dokumentami potwierdzającymi status potencjalnego uczestnika:  

a) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu 

równoważnego, potwierdzającego niepełnosprawność, stan zdrowia (o których mowa w ustawie  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych- Dz. U. z 2018 r. poz. 511 i w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego- Dz. U. z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów do projektu, 

posiadających niepełnosprawność. 

5) Dokumenty Rekrutacyjne muszą zostać uzupełnione odręcznie czytelnym pismem bądź komputerowo  

i podpisane: 

a) w przypadku uczniów niepełnoletnich do 18 roku życia w dniu składania Formularza: przez rodzica lub  

    opiekuna prawnego ucznia starającego się o udział w projekcie,  

b) w przypadku uczniów pełnoletnich powyżej 18 roku życia w dniu składania Formularza: osobiście przez     

    ucznia starającego się o udział w projekcie, 

c) w przypadku nauczycieli: osobiście przez nauczyciela starającego się o udział w projekcie. 

6) Formularze Zgłoszeniowe dostępne są w Biurze projektu (tj. w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA    

STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE) oraz na stronie  internetowej ww. szkoły: 

http://www.zsp2wloszczowa.pl/. 

7) Dokumenty Rekrutacyjne złożone przed rozpoczęciem rekrutacji, następnego dnia po terminie zakończenia 

     rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu.  

8) Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

§ 4 

Ocena dokumentów rekrutacyjnych 

1) Ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych obejmować będzie następujące etapy: 

a) Rekrutacja uczniów: 

• weryfikacja formalna aplikacji - analiza kompletności wypełnienia dokumentów oraz złożenia 

   dodatkowych zaświadczeń/dokumentów potwierdzających posiadany status (orzeczenie o 

http://www.zsp2wloszczowa.pl/
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   niepełnosprawności/dokument równoważny jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną),  

   zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu; w przypadku stwierdzenia braków formalnych  

   w złożonej aplikacji, potencjalny uczestnik projektu będzie miał możliwość jednokrotnego  

   uzupełnienia braków w wyznaczonym przez realizatora projektu terminie. 

• weryfikacja złożonych dokumentów pod kątem spełnienia przez potencjalnego kandydata 

   kryteriów dostępu, tj. obowiązkowych dla wszystkich uczniów kryteriów przynależności do  

   grupy docelowej projektu: 

- status osoby uczącej się na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów     

   Kodeksu Cywilnego w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE  

   WŁOSZCZOWIE na kierunku: Technik ekonomista, rachunkowości/ Technik żywienia i usług  

   gastronomicznych/ Technik organizacji reklamy/ Technik informatyk/ Technik geodezji)–  

   weryfikacja na podstawie zapisów i oświadczenia, zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym 

- niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez     

   Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- weryfikacja na podstawie  

   oświadczenia zawartego w Formularzu Zgłoszeniowym 

- dołączenie do Formularza Zgłoszeniowego orzeczenia o niepełnosprawności/dokumentu    

   równoważnego jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną 

• ocena merytoryczna- punktowa sytuacji ucznia (na podstawie zapisów Formularza  

i wypełnionej przez Wychowawcę danego ucznia Opinii Wychowawcy, opisującej jego 

sytuację- po złożeniu przez ucznia Formularza zgłoszeniowego jego Wychowawca 

zobligowany zostanie przez osobę odpowiedzialną za rekrutację w szkole do wypełnienia ww. 

Opinii, której wzór stanowi załącznik do Formularza Zgłoszeniowego ucznia) według 

następującej metodologii (kryteriów punktowych): 

- wyniki w nauce osiągane przez ucznia z przedmiotów zawodowych: słabe/przeciętne 3pkt.,  

  dobre-2 pkt., bardzo dobre- 1 pkt. (ocena na podstawie Opinii Wychowawcy, załączonej do  

  Formularza Zgłoszeniowego) 

- sytuacja materialna ucznia oceniana w skali od 1 do 5 pkt. przez Wychowawcę, gdzie 1 pkt.  

  oznacza bardzo dobrą sytuację materialną a 5 pkt. bardzo ciężką sytuację materialną (ocena  

  na podstawie Opinii Wychowawcy, załączonej do Formularza Zgłoszeniowego) 

- osoby niepełnosprawne uzyskają dodatkowe 3 pkt. (ocena na podstawie oświadczenia  

  w Formularzu oraz kopii załączonych dokumentów, potwierdzających w/w fakt) 

- osoby zamieszkujące tereny wiejskie uzyskają dodatkowe 2 pkt. (ocena na podstawie    

  zapisów i oświadczenia w Formularzu) 

- kobiety otrzymają dodatkowo 1 pkt. (ocena na podstawie zapisów w Formularzu) 

b) Rekrutacja nauczycieli: 

• weryfikacja formalna aplikacji - analiza kompletności wypełnienia dokumentów oraz złożenia 

   dodatkowych zaświadczeń/dokumentów potwierdzających posiadany status (orzeczenie o 

   niepełnosprawności/dokument równoważny jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną),  

   zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu; w przypadku stwierdzenia braków formalnych  
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   w złożonej aplikacji, potencjalny uczestnik projektu będzie miał możliwość jednokrotnego  

   uzupełnienia braków w wyznaczonym przez realizatora projektu terminie. 

• weryfikacja złożonych dokumentów pod kątem spełnienia przez potencjalnego kandydata 

   kryteriów dostępu, tj. obowiązkowych dla nauczycieli kryteriów przynależności do grupy  

  docelowej projektu: 

- status osoby pracującej na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów  

  Kodeksu Cywilnego w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE  

  WŁOSZCZOWIE- weryfikacja na podstawie zapisów i oświadczenia, zawartych w Formularzu  

  Zgłoszeniowym 

- niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez     

  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- weryfikacja na podstawie  

  oświadczenia zawartego w Formularzu Zgłoszeniowym 

   - dołączenie do Formularza Zgłoszeniowego orzeczenia o niepełnosprawności/dokumentu    

      równoważnego jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną 

- w przypadku nauczycieli zgłaszających chęć udziału w szkoleniu z języka angielskiego  

   analizowane będzie spełnienie dodatkowego kryterium dostępu- nauczanie w ZESPOLE  

   SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE przynajmniej na  

   jednym z kierunków obejmowanych wsparciem w projekcie, tj. na kierunku: Technik  

   ekonomista/ rachunkowości i/lub Technik żywienia i usług gastronomicznych i/lub Technik  

   organizacji reklamy i/lub Technik informatyk i/lub Technik geodezji (weryfikacja na  

  podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Zgłoszeniowym) 

• ocena merytoryczna- punktowa Formularzy złożonych przez nauczycieli według następującej 

metodologii (kryteriów punktowych): 

- staż pracy: 1-3 lata– 1pkt; 4–8 lat –3 pkt; 9 i więcej –10 pkt (ocena na podstawie zapisów  

   w Formularzu) 

- uczestnictwo w kursach, szkoleniach, studiach w ciągu ostatnich 3 lat: 0-2 odbyte  

    kursy/szkolenia/studia- 3 pkt; 3-5- 2 pkt; 6 i więcej- 1 pkt (ocena na podstawie zapisów  

   w Formularzu) 

2) Na podstawie uzyskanej punktacji utworzona zostanie lista rankingowa (podstawowa) i rezerwowa osób  

    zakwalifikowanych do projektu. 

3) W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów o umiejscowieniu na liście rankingowej/  

     rezerwowej decydować będą kolejno:  

a) w przypadku uczniów-  kolejno: większa liczba punktów uzyskanych za sytuację materialną, a następnie 

za wyniki w nauce, 

b) w przypadku nauczycieli- większa liczba punktów uzyskanych za uczestnictwo w kursach, szkoleniach, 

studiach w ciągu ostatnich 3 lat. 

4) O przyjęciu do projektu zakwalifikowani uczestnicy poinformowani zostaną w sposób wykazany przez nich  

     w Formularzu Zgłoszeniowym. 
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§5 

Zakres wsparcia w projekcie 

1)  Wsparcie zaplanowane dla uczniów w ramach projektu: 

 a) kursy prowadzące do pozyskania kompetencji/umiejętności pożądanych na rynku pracy dla łącznie 106  

          uczniów- każdy uczeń w ramach projektu uzyska wsparcie w postaci kursu powiązanego tematycznie 

          z jego kierunkiem kształcenia zawodnego, wybranego przez niego spośród następujących szkoleń  

          oferowanych w projekcie: 

- OCRowanie dokumentów- szkolenie składające się z 24 h zajęć grupowych dla 6 uczniów 

- Obsługa programu Comarch Optima- kurs trwający 24 h dla 6 uczniów 

- Księgowość w małej firmie- szkolenie składające się z 32 h zajęć dla łącznie 18 uczniów 

- Kurs baristy- kurs trwający 16 h, skierowany do 12 uczniów 

- Marketing internetowy, SocialMedia w reklamie- szkolenie w wymiarze 24 h zajęć dla łącznie 18  

     uczniów 

- Kurs Obsługi Corel Draw- szkolenie składające się z 64 h zajęć dla łącznie 15 uczniów 

- Tworzenie stron internetowych przy użyciu platformy WordPress- szkolenie w wymiarze 24 h zajęć  

   dla łącznie 15 uczniów 

- Rysunek techniczny w programie CAD- 32 h kursu dla 6 uczniów 

- Kurs rysunku i perspektywy- 32 h zajęć dla 10 UCZ 

- Kurs prawa jazdy kat. B- kurs dla 24 uczniów w wymiarze 60h/ucznia, pokryte zostaną koszty  

   związane z udziałem ucznia w kursie prawa jazdy oraz koszty pierwszego egzaminu na prawo jazdy. 

       b) staże zawodowe dla 106 uczniów, realizowane zgodnie z poniższymi warunkami: 

              - wymiar stażu: 150 h 

              - miejsce realizacji stażu: powiat włoszczowski i powiaty ościenne; w uzasadnionych przypadkach  

                 dopuszcza się realizację stażu poza ww. powiatami na terenie województwa świętokrzyskiego lub  

                 innych województw 

             -  szkoła pomaga uczniowi z znalezieniu pracodawcy, który przyjmie go na staż  

             - staż odbywać się będzie na podstawie Indywidulanego programu stażowego, opracowanego  

                 z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ucznia 

             - każdemu stażyście za odbyte 150h stażu przysługuje stypendium w kwocie 2000,00 zł brutto;  

                stypendium zostanie wypłacone uczniowi po zakończeniu stażu 

             - dla każdego ucznia przewidziano możliwość pokrycia dodatkowych kosztów związanych ze stażem  

               (m.in.  kosztów dojazdu, zakupu odzieży roboczej, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi    

               wykorzystywanych do realizacji zadań stażowych, szkolenia BHP) w wysokości średnio 300 zł na  

               osobę, z czego 260,00 zł pokryte zostanie ze środków projektu, a 40,00 zł przez pracodawcę            

               przyjmującego na staż                                                                                                                                                                                                                

             - pracodawca przyjmujący stażystę może ubiegać się o sfinansowanie refundacji wynagrodzenia     

                opiekuna stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od  



    
 

 

   

 

 

                     

Projekt „Kształcenie zawodowe na sześć!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

                świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad stażystą/grupą stażystów przez  

                okres 150 godzin stażu zawodowego, w wysokości średnio 400,00 zł na stażystę. 

       c) laboratoria wyjazdowe, rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla 106  

             uczniów- zajęcia realizowane przez Centrum Nauki Kopernika w Warszawie dla grup zorganizowanych,  

            rozwijające kompetencje matematyczne, przyrodnicze bądź TIK. Uczeń uczestniczyć będzie w jednym  

            wyjeździe i 2h laboratorium- biologicznym, fizycznym, chemicznym lub robotycznym, w projekcie  

            sfinansowane zostaną koszty biletów do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie i opłaty za udział  

            w laboratoriach, wydatki związane z zapewnieniem transportu, wyżywienia dla ucznia i ubezpieczenia  

            podczas wyjazdu. 

       d) doradztwo edukacyjno- zawodowe z zakresu możliwości zawodowych na rynku pracy i dostępnych  

            form podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla 106 uczniów, realizowane w formie indywidualnych  

            konsultacji z doradcą w wymiarze 5h/ucznia.  

2) Wsparcie zaplanowane dla nauczycieli w ramach projektu: 

     a) kursy z zakresu stosowania metod nauczania sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji  

          kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz kursy prowadzące do  

          podniesienia kompetencji w zakresie przedmiotów zawodowych dla łącznie 106  

          nauczycieli. Nauczyciel weźmie udział w kursach wybranych przez niego spośród następujących szkoleń  

          oferowanych w projekcie: 

            - Kurs Innowacje w nauczaniu- kurs dla 26 nauczycieli, trwający 16 h 

           - Kurs obsługi programu Corel Draw – szkolenie trwające 20 h dla 2 nauczycieli 

           - Kurs obsługi programu  AutoCad- kurs trwający 20 h, skierowany do 2 nauczycieli 

           - Kurs baristyczny I stopnia- szkolenie dla 2 nauczycieli, obejmujące 16 godzin zajęć 

           - Kurs kelnerski I stopnia - szkolenie trwające 32 h, dla 2 nauczycieli 

           - Kurs cukierniczy-szkolenie dla jednego nauczyciela, obejmujące 16 h  

           - Kurs Języka angielskiego (język zawodowy- branżowy) metodą Collina Rose- szkolenie skierowane 

             do 20 nauczycieli, trwające 120 h na nauczyciela. 

§6 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu 

1) Uczestnik projektu jest uprawniony do:  

a) nieodpłatnego udziału w projekcie  

b) nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia 

2) Uczestnik projektu jest zobowiązany do:  

a) czynnego i aktywnego udziału w oferowanym w ramach projektu wsparciu 

b) wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych  

c) wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas trwania projektu  

d) wypełniania innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu  

e) przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

f) systematycznego uczestniczenia we wszystkich zajęciach 
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g) przekazania do ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE 

informacji dotyczących sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie z zakresem danych 

określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (informacji o sytuacji na rynku pracy i informacji na temat 

uczestnictwa w kształceniu/szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji w terminie do 4 tygodni  

od zakończenia udziału w projekcie). 

h) natychmiastowego informowania realizatora projektu o zmianie danych osobowych bądź 

kontaktowych, ujętych w Formularzu zgłoszeniowym oraz udzielania wszelkich informacji związanych 

z uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.  

§7 

Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

1) Obecność na formach wsparcia jest obowiązkowa.  

2) Uczestnik projektu ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracownika Biura projektu o przyczynach 

nieobecności na formach wsparcia.  

3) Każdy zakwalifikowany uczestnik może opuścić maksymalnie 20% godzin formy wsparcia (nie dotyczy 

staży zawodowych, których obowiązkowy wymiar wynosi 150 h). 

4) Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników, gdy liczba jego nieobecności  

na formie wsparcia przekracza 20% ogólnej liczby zajęć.  

5) W szczególnych, nieprzewidzianych sytuacjach losowych, uniemożliwiających udział w projekcie  

(np. długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania, itp.), uczestnicy projektu mają prawo  

do rezygnacji z uczestnictwa, po złożeniu oświadczenia o rezygnacji i szczegółowym wyjaśnieniu  

jej przyczyn.  

§ 8  

Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami może ulec zmianie. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu stają się obowiązujące z dniem publikacji ich na stronie 

internetowej projektu.  

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2020 roku. 

 

 

Załączniki:  

1. Formularz Zgłoszeniowy dla ucznia 

2. Formularz Zgłoszeniowy dla nauczyciela 


