REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POWIECIE CIESZYŃSKIM”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –
kształcenie zawodowe uczniów
poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie
jakości Kształcenia w powiecie cieszyńskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 308 uczniów (136 kobiet, 172 mężczyzn)
następujących szkół:
• Zespołu Szkól im. Wł. Szybińskiego (Technikum nr 1),
• Zespołu Szkół Technicznych im. Płk. Gwidona Langera w Cieszynie (Technikum nr 3, Branżowa
Szkoła I stopnia nr 2),
• Zespołu Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie (Branżowa Szkoła
Specjalna I stopnia nr 5),
• Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
(Technikum nr 2, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3),
• Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. W.Reymonta w Wiśle (Technikum),
• Zespołu Szkół Budowlanych im. Gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie (Technikum nr 4,
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4),
• Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu (Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia w Ustroniu) oraz
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie (Technikum, Branżowa Szkoła I
stopnia nr 1)
poprzez realizację szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje 308 uczniów oraz organizację staży/praktyk
zawodowych dla 93 uczniów we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.
3. Projekt realizowany jest w terminie od dnia 1.10.2019 – 29.12.2021
4. Realizatorem projektu jest Powiat Cieszyński
§2
Definicje
Występujące w regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt – Projekt „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”
2. Realizator – Powiat Cieszyński z siedzibą przy ul. Bobreckiej 29 w Cieszynie
3. Szkoła – szkoła prowadząca kształcenie zawodowe uczestnicząca w realizacji Projektu tj.
• Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie
• Zespół Szkół Technicznych im. Płk. Gwidona Langera w Cieszynie
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• Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie
• Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
• Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle
• Zespół Szkół Budowlanych im. Gen.Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie
• Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu
• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie
Koordynator Projektu – przedstawiciel Realizatora odpowiedzialny za prawidłową realizację Projektu
Koordynator szkolny / Nauczyciel ds. staży – osoba odpowiedzialna za wdrożenie projektu ze strony
szkoły biorącej udział w projekcie
Kandydat – osoba, która złożyła Formularz zgłoszeniowy i bierze udział w procesie rekrutacyjnym do
Projektu. Kandydatami na uczestników projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy docelowej
wskazanej we wniosku o dofinansowanie tj. uczniowie z klas I, II, III, IV szkół biorących udział
w Projekcie (w tym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub z orzeczeniami
o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego)
Uczestnik – osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie i podpisała Deklarację
uczestnictwa w Projekcie oraz Oświadczenie uczestnika Projektu.
Formularz zgłoszeniowy – dokument (wraz z wymaganymi załącznikami) składany w procesie rekrutacji
przez osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
Komisja Rekrutacyjna – zespół osób powołanych przez Realizatora projektu, których zadaniem jest
ustalenie listy rankingowej Kandydatów.
Lista Uczestników Projektu – zestawienie Kandydatów, którzy spełnili kryteria kwalifikacyjne udziału
w Projekcie.
Formy wsparcia – Projekt przewiduje dwie formy wsparcia:
a) specjalistyczne szkolenia/kursy – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu
b) praktyki/staże
§3
Zasady rekrutacji

1. Informacja o projekcie, Regulamin wraz z załącznikami oraz termin i miejsce składania dokumentów
zamieszczone będą na tablicach informacyjnych i stronach internetowych szkól uczestniczących w
Projekcie oraz na stronie https://www.powiat.cieszyn.pl/strona/podniesienie-jakosci-ksztalcenia-wpowiecie-cieszynskim
2. Warunkiem udziału w Projekcie jest:
a) posiadanie statusu ucznia klasy I, II, III lub IV szkół wymienionych w § 1 ust. 2 Regulaminu,
b) dobrowolna chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia;
c) wypełnienie i czytelne podpisanie Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu)
- w przypadku ucznia niepełnoletniego dodatkowo wymagany będzie podpis rodzica/opiekuna
prawnego. Formularz dostępny będzie na stronach internetowych wymienionych w ust.1 oraz w
Sekretariatach szkół i u Koordynatorów szkolnych.
3. W przypadku Zespołu Placówek Szkolno –Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie Uczestnicy
Projektu będą wyznaczeni przez wychowawców.
4. Kandydat może być uczestnikiem więcej niż jednej formy wsparcia (szkolenia/kursy, praktyki/staże)
wymienionej w Formularzu zgłoszeniowym.
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5. Na podstawie złożonych przez Kandydatów dokumentów Komisja Rekrutacyjna sporządza Listę
Uczestników Projektu.
6. W przypadku zgłoszenia się większej ilość uczniów, niż ilość posiadanych miejsc w wybranej formie
wsparcia, o zakwalifikowaniu się decydować będzie średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana
na koniec semestru poprzedzającego rekrutację.
7. W przypadku nie zrekrutowania odpowiedniej ilości Uczestników zastrzega się możliwość wydłużenia
lub ponowienia naboru.
8. Informację o zakwalifikowaniu się Kandydata na wybraną formę wsparcia przekazuje Koordynator
szkolny.
9. Przez cały czas rekrutacji będzie prowadzony monitoring, w celu zachowania zasady równości szans.
10. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych zostanie 308 uczniów na szkolenia/kursy oraz 93 uczniów na
staże.
§4
Realizacja projektu
1. Przystąpienie Kandydata do Projektu następuje poprzez złożenie Deklaracji uczestnictwa
w Projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu) i Oświadczenia Uczestnika Projektu (załącznik nr 3 do
Regulaminu) do Koordynatora szkolnego. W przypadku niepełnoletniego Uczestnika Projektu dodatkowo
wymagany będzie podpis rodzica/opiekuna prawnego
2. W przypadku staży/praktyk zawodowych dla uczniów szczegółowe warunki uczestnictwa w
przedmiotowych formach wsparcia oraz obowiązki Uczestników Projektu określa dodatkowo Umowa o
praktykach zawodowych/stażach zawodowych podpisana przez uczestnika projektu.
3. W ramach projektu dla Uczestników zaplanowane zostały następujące formy wsparcia:
a) Specjalistyczne szkolenia /kursy ( zgodnie załącznikiem nr 4 do Regulaminu)
b) Praktyki/Staże zawodowe dla uczniów, obejmujące realizację kształcenia zawodowego
praktycznego we współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami wykraczające poza zakres
podstawy programowej kształcenia zawodowego praktycznego w danym zawodzie. W tej formie
wsparcia weźmie udział 93 uczniów. Dla każdej osoby planuje się 150 godz. Praktyki/stażu
zawodowej. Przed uruchomieniem staży/praktyk podpisane zostaną trójstronne umowy z
pracodawcami. Przebieg praktyk/staży zawodowych realizowany będzie na podstawie programu
praktyk/staży opracowanego przez Nauczyciela ds. staży oraz dyrektora danej szkoły we
współpracy z pracodawcą przyjmującym na staż. Za udział w stażu /praktyce uczniowie otrzymają
stypendium stażowe w kwocie 1600,00 zł. Praktyki/Staże będą się odbywały pod kierunkiem
opiekuna stażu. Na jednego opiekuna stażu nie będzie przypadać jednocześnie więcej niż 6
stażystów. Szczegóły dotyczące tej formy wsparcia zawiera „Regulamin udziału w stażach i
praktykach zawodowych uczestników projektu pn. Podniesienie jakości kształcenia w powiecie
cieszyńskim” stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu.
4. Każdy uczestnik po spełnieniu wymogu dotyczącego udziału w wybranych formach wsparcia otrzyma
Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia/kursu, praktyki/stażu).
5. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest jedynie w uzasadnionych przypadkach, tj. wynika z
przyczyn natury zdrowotnej lub działania przypadków losowych, których nie dało się przewidzieć
w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
6. Za przypadki losowe, o których mowa powyżej uważa się zdarzenia nieprzewidywalne, niezależnie od woli
człowieka i nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności.
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7. Nieuzasadnione przerwanie uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika może skutkować konsekwencjami
finansowymi w postaci zwrotu kosztów poniesionych na realizację wsparcia na jego rzecz. Decyzję w tym
zakresie podejmuje Realizator.
8. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, w przypadku:
a) nieprzestrzegania zasad wyrażonych niniejszym Regulaminem, m.in. poprzez przekroczenie limitu
nieobecności (tj. powyżej 80% nieusprawiedliwionej nieobecności) w realizowanych formach
wsparcia,
b) rezygnacji z udziału w Projekcie z winy uczestnika.
§5
Obowiązki Uczestników Projektu
1. Uczestnik Projektu ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w wybranych przez siebie formach wsparcia
realizowanych w ramach Projektu.
2. Obowiązkowa frekwencja w realizowanych formach wsparcia wynosi minimum 80%, co oznacza, iż
Uczestnik Projektu ma prawo do usprawiedliwionej nieobecności w realizowanych formach wsparcia w
wymiarze maksymalnie 20% wymiaru godzinowego tych zajęć (np. szkolenia/kursy).
3. Nieobecności Uczestnika dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych i zdrowotnych.
4. Każdą nieobecność Uczestnik zobowiązany jest usprawiedliwić. Za usprawiedliwioną nieobecność
rozumiana jest nieobecność spowodowana niezdolnością do uczestniczenia w zajęciach, potwierdzona
stosowanym zaświadczeniem lekarskim lub zdarzeniem wynikającym z przyczyn losowych.
5. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest w szczególności do:
a) zapoznania się z przedmiotowym regulaminem i przestrzegania jego zasad;
b) regularnego i punktualnego uczestniczenia w realizowanych w ramach Projektu formach wsparcia;
c) potwierdzania udziału w realizowanych w ramach Projektu formach wsparcia poprzez złożenie
własnoręcznego podpisu na listach obecności;
d) realizowania form wsparcia zgodnie z założonym harmonogramem;
e) wypełniania ankiet monitorujących i udzielania niezbędnych informacji do celów monitoringu
Projektu;
f) wypełniania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z Projektem;
g) niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych i danych kontaktowych takich jak:
adres zamieszkania i zameldowania, adres poczty elektronicznej, numery telefonów kontaktowych
i innych danych mających wpływ na realizację Projektu.
6. Uczestnik Projektu ma obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach
Projektu lub w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020.
§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.03.2021 r.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach dotyczących
zasad i warunków wsparcia w ramach Projektu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem
strony internetowej Projektu Realizatora.
3. Poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w Regulaminie, Kandydat ubiegający się o uczestnictwo
w Projekcie potwierdza zapoznanie się i akceptację jego postanowień.
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4. Rozstrzygnięcia podejmowane na mocy postanowień Regulaminu nie podlegają przepisom ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego i są ostateczne.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięcia podejmuje
Realizator i informuje osobę zainteresowaną o sposobie rozstrzygnięcia.
Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika Projektu
Załącznik nr 4 – Wykaz specjalistycznych szkoleń/kursów
Załącznik nr 5 - Regulamin udziału w stażach i praktykach zawodowych
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