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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
realizowanych w ramach projektu „Bratniacy najlepsi na rynku pracy! Kompetencje kluczowe, 

innowacyjność i kreatywność gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie”. 

 

§ 1 

  Informacje o projekcie 

 

1. Projekt „Bratniacy najlepsi na rynku pracy! Kompetencje kluczowe, innowacyjność i kreatywność 

gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. 

Świętochowskiego w Gołotczyźnie”. (Umowa nr RPMA.10.03.01-14-4120/16-00) realizowany jest 

w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie 

zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów., zwanym dalej projektem. 

2. Projekt realizowany jest przez Instytut Szkoleniowo-Badawczy MERIDIUM w Koninie, zwany dalej 

Beneficjentem. Partnerem projektu jest Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w 

Falentach oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie – Partner Projektu  

3. Głównym celem Projektu jest wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
poprzez wdrożenie współpracy z przedsiębiorcami z branż strategicznych dla regionu programu 

rozwojowego ukierunkowanego na osiągnięcie efektów kształcenia zawodowego i wzrost 
potencjału edukacyjno-zawodowego, oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych dla 
148 uczniów Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w 
Gołotczyźnie.  

4. Grupę Beneficjentów Ostatecznych stanowią: 

- uczniowie kl. I-III – 148 osób  

5. Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2016 r. – do 31.08.2017 r. na terenie: 

 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.  

 w min. 5 wybranych przedsiębiorstwach z branż strategicznych dla regionu 

 w siedzibach wykonawców wybranych do realizacji kursów zawodowych i zajęć 

pozalekcyjnych oraz staży. 

6. Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 

7. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Partnera – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w 

Falentach przy ul. Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn 

8. Projekt obejmuje swym zasięgiem Beneficjentów Ostatecznych z województwa mazowieckiego. 

9. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru uczestników oraz zasady 

uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych realizowanych w Projekcie „Bratniacy 

najlepsi na rynku pracy! Kompetencje kluczowe, innowacyjność i kreatywność gwarancją sukcesu 

uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie”. 

1. W projekcie weźmie udział łącznie 148 osób z klas I-III Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie  
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Oferowane formy wsparcia 

 

1. W ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych zrealizowane zostaną następujące formy 

wsparcia: 

 Indywidualne poradnictwo zawodowe 
 Warsztaty z psychologiem/pedagogiem  
 Zajęcia pozalekcyjne Rozwój kompetencji kluczowych: Komunikacja interpersonalna, Praca w 

zespole, Rynek pracy, Mały biznes  
 Zajęcia specjalistyczne: Rolnictwo precyzyjne w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarstw 

rolnych, USG jamy brzusznej, Ekologia krajobrazu; Mikroorganizmy probiotyczne w rolnictwie, 
Inseminacje, OZE i ich rola w kształtowaniu krajobrazu  

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów ogólnych (matematyka, język angielski, 
rosyjski, polski)  

 zrealizowanie miesięcznych staży dla 80 uczniów 
§ 4 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Uczestnik zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych musi spełniać warunki formalne łącznie: 

 z własnej inicjatywy być zainteresowanym uczestniczeniem w Projekcie, 

 być uczniem klas I-III Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w 

Gołotczyźnie 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych po spełnieniu kryteriów 

określonych w & 4 pkt 1 niniejszego Regulaminu jest wypełnienie i złożenie w Szkolnym Punkcie 

Rekrutacyjnym formularza zgłoszeniowego podpisanego przez uczestnika Projektu oraz 

rodzica/opiekuna prawnego w terminie określonym w & 5. 

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych jest również uzupełnienie i 

złożenie wraz z formularzem zgłoszeniowym w terminie określonym w & 5 wymaganego kompletu 

dokumentów, tj.: 

 Deklaracja /oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na 

uczestnictwo syna/córki w Projekcie, 

 deklaracji udziału uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie, podpisanej z chwilą 

przystąpienia do Projektu przez uczestnika Projektu oraz rodzica/opiekuna prawnego, 

 deklaracja udziału i zgoda Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, podpisanego przez uczestnika Projektu oraz rodzica/opiekuna prawnego. 

 aktualna legitymacja – status ucznia kl. I- III w roku szkolnym 2016/2017  

 dla uczniów biorących udział w dodatkowych zajęciach SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) – 

opinia pedagoga, średnia ocen z ostatniego semestru: matematyka, język polski, język angielski, 

język rosyjski, przedmioty zawodowe 

4. Formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty wymienione w § 4 pkt. 2 i 3 dostępne są na stronie 

internetowej Beneficjenta oraz Partnerów projektu. (sekretariat Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie) 

5. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym 

formularzu zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisane przez ucznia oraz rodzica/prawnego 

opiekuna. 

6. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzone będą na listę uczestników zgodnie z kryterium 

grupy docelowej w & 2 oraz & 4 Regulaminu. 

§ 5 

Zasady rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych 
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1. Rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne odbywać się będzie etapami przed planowanym 

rozpoczęciem zajęć. Rekrutacja uczestników zostanie poprzedzona działaniami informacyjno – 

promocyjnymi. 

2. W razie wykluczenia/rezygnacji lub wypadnięcia z systemu oświaty oraz braku uczestników z klas 

I- III rekrutacją zostaną objęci uczniowie kl. IV w roku szkolnym 2016/2017. 

3. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby 

uczestników dla określonej grupy docelowej i zajęć. W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń 

na dane zajęcia, utworzona zostanie lista rezerwowa, na której rejestrowane będą zgłoszenia, 

które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników. 

4. Sposoby informowania Beneficjentów Ostatecznych o rekrutacji: 

 plakaty 

 ulotki 

 strona internetowa  Lidera i Partnerów  

 spotkania informacyjno - promocyjne z uczniami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi 

w trakcie zajęć lekcyjnych, 

5. Sposób prowadzenia rekrutacji wyklucza uznaniowe kwalifikowanie uczestników i będzie 

uwzględniał wyłącznie kryteria oparte na grupie docelowej zawarte w niniejszym Regulaminie. 

6. Nabór i wybór uczestników poszczególnych zajęć będzie adekwatny do założeń danego wsparcia 

oraz zdiagnozowanych barier dostępu wśród kandydatów. 

7. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie w terminie od 1 do 10 września 2016r. Rekrutacja 
uczestników projektu przebiegać będzie przy ścisłej współpracy z wychowawcami poszczególnych 
klas i nauczycielami prowadzącymi zajęcia w szkole.  

8. Za prawidłowy i terminowy przebieg rekrutacji odpowiada Kierownik projektu oraz Koordynator 

wykonawczy. 

9. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

 wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i dostarczenia go do Koordynatora Wykonawczego 

 wypełnieniu oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na 

uczestnictwo syna/córki w Projekcie, deklaracji uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w 

Projekcie, oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych,  

 weryfikacji złożonych dokumentów 

 selekcji kandydatów ze względu na kryterium grupy docelowej 

 sporządzeniu listy uczestników poszczególnych zajęć. 

10. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych 

procedur. 

11. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans i płci.  

§ 6 

Prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych 

 

1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do: 

 uczestnictwa w pełnym cyklu zajęć do którego został zakwalifikowany, 

 Zgłaszania uwag i ocen, 

 opuszczenia maksymalnie 10 % godzin poszczególnych zajęć – większa liczba nieobecności jest 

jednoznaczna z możliwością skreślenia z listy uczestników, 

 

2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

 złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

 Zapoznania  się z treścią niniejszego regulaminu, 

http://meridium.org.pl/index.php/pokl-9-1
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 uczestnictwa w pełnym cyklu zajęć do którego się kwalifikuje z uwzględnieniem zapisów w § 6 pkt 

1 

 regularnego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym 

planem zajęć, 

 wypełnienia ankiet dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, 

 Uczestniczeniu w wywiadach przeprowadzanych przez osobę ds. ewaluacji prowadzonych działań, 

 bieżącego informowania prowadzącego zajęcia o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 

udział w Projekcie, 

 stosowania się do poleceń wydawanych przez prowadzącego zajęcia bądź poszczególne osoby 

bezpośrednio związane z realizacją Projektu, 

 przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia 

wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu. 

§ 7 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy: 

 rezygnacja została zgłoszona w formie pisemnej, co najmniej na 7 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia zajęć na które dany uczestnik został zakwalifikowany, 

 Rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi. 

Rodzic/opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie 7 

dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji wraz z 

uzasadnieniem. 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje po zatwierdzeniu przez Koordynatora Projektu od dnia jego ogłoszenia do 

publicznej wiadomości, w całym okresie realizacji Projektu. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, jeżeli 

zaistnieje okoliczność, nieprzewidziana w dniu wejścia w życie Regulaminu, wymagająca zmiany 

w niniejszym Regulaminie. 

3. Informacja o zmianie umieszczona zostanie na stronie internetowej Projektu, a zmiany 

obowiązywać będą po zatwierdzeniu ich przez Koordynatora Projektu od dnia ich ogłoszenia do 

publicznej wiadomości. 

4. W sprawach spornych ostateczna interpretacja należy do Instytutu Szkoleniowo-Badawczego 

MERIDIUM – Lidera projektu. 

5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

Beneficjenta oraz Partnerów projektu. 
 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 

2. Załącznik nr 2 - Deklaracja /oświadczenia Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu 

zgody na uczestnictwo syna/córki w Projekcie, 

3. Załącznik nr 3 - Deklaracji udziału uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie, podpisanej z 

chwilą przystąpienia do Projektu przez uczestnika Projektu oraz rodzica/opiekuna prawnego, 

4. Załącznik nr 4 - Deklaracja udziału i zgoda Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, podpisanego przez uczestnika Projektu oraz rodzica/opiekuna prawnego. 

 


