
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pt. „Z Dobrym Zawodem w dorosłość” 

Nr projektu: RPPD.03.03.01-20-0184/18 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w Projekcie pt:  

„Z Dobrym Zawodem w dorosłość” (nr RPPD.03.03.01-20-0184/18) zwanym dalej „Projektem”, 

realizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Białymstoku. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. 

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 

3.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.  

3. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w wysokości 1 117 179,48 zł. 

4. Biuro projektu mieści się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, ul. Pogodna 63/1, 15-365 

Białystok, pok. 221. 

5. Punkt Rekrutacyjny mieści się w Sekretariacie: Branżowa Szkoła Zawodowa I st. i Technikum 

ZDZ w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77, tel. 85 675-24-91. 

6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.zdz.bialystok.pl (zakładka projektu), w 

Biurze Projektu oraz Sekretariacie szkoły. 

7. Projekt skierowany jest 150 uczniów oraz 8 nauczycieli Branżowej Szkoły Zwodowej i 

Technikum ZDZ w Białymstoku. 

8. Obszar realizacji projektu obejmuje swoim zasięgiem województwo podlaskie. 

9. Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 31.08.2021. 

10. Cel projektu: uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego 

w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia Zakładu ZDZ w Białymstoku, poprzez wdrożenie 

kompleksowego programu z uwzględnieniem potrzeb 150 uczniów, 8 nauczycieli oraz otoczenia 

do VIII 2021r. 

§ 2  Formy wsparcia oferowane w projekcie 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

2. Zakres wsparcia Uczestników Projektu obejmuje kompleksowy program rozwojowy szkoły, 

obejmujący realizację zajęć dla uczniów i nauczycieli: 

a) KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW 

 Warsztaty komunikacji interpersonalnej (12 godz., 6 grup po 10 osób) 

 Warsztaty umiejętności pracy w zespole (12 godz., 6 grup po 10 osób) 

 Zajęcia z przedsiębiorczości (8 godz., 10 grup po 10 osób) 

 Warsztaty kreatywności (24 godz., 2 grupy po 12 osób) 

 Kurs języka angielskiego (30 godz., 2 grupy po 6 osób) 

 Kurs programowania (120 godz., 1 grupa 12 osób) 
 

b) KURSY ZAWODOWE PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ORAZ KWALIFIKACJE 

ZAWODOWE UCZNIÓW 

 Warsztaty fryzjerskie (24 godz., 12 grup po 10 osób) 

 Spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych (4 godz., 2 grupy, 92 osoby) 

 Szkolenia w salonach fryzjerskich (12 godz., 4 grupy po 4 osoby) 

 Kurs stylizacji paznokci (24 godz., 3 grupy po 8 osób) 

 Kurs wizażu i stylizacji (24 godz., 6 grup po 10 osób) 
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 Kurs stylizacji rzęs (24 godz., 3 grupy po 8 osób) 

 Spotkania z pracodawcami (4 godz., 6 grup, 100 osób) 

 Wyjazd na targi fryzjerskie (2 grupy po 50 osób) 

 Szkolenia w drukarniach (12 godz., 3 grupy po 5 osób) 

 Warsztaty fotograficzne (20 godz., 3 grupy po 10 osób) 

 Kurs Photoshop (48 godz., 2 grupy po 7/8 osób) 

 Wyjazd na targi reklamy i poligrafii (1 grupa 15 osób) 

 Kurs Adobe Illustrator (48 godz., 2 grupy po 7/8 osób) 
 

c) PROGRAMY INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIÓW 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki (25godz., 6 grup po 5 osób) 

 Warsztaty wzmacniające poczucie własnej wartości (12godz., 5 grup po 10 osób) 

 Indywidualne wsparcie psychologiczne (3godz./osoba, 120 osób) 
 

d) PORADNICTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE 

 Opieka doradcy/pedagoga (dla wszystkich uczniów szkoły, rodziców) 

 Warsztaty doradztwa zawodowego (12godz., 12 grup po 10 osób) 

 Zajęcia indywidualne – coaching (2godz./osoba, 120 osób) 
 

e) ORGANIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH U LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 Szkolenia BHP (8godz., 60 osób) 

 Staże zawodowe (150godz-miesiąc, dla 60 osób, wynagrodzenie 1992,50 zł brutto) 
 

f) POMOC STYPENDIALNA DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 

 Stypendia stypendia dla 20 uczniów szczególnie uzdolnionych wydawane po 500zł 

miesięcznie na okres 10 miesięcy zgodnie z Regulaminem stypendiów 
 

g) PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ 

 Szkolenie z zakresu wykorzystania sprzętu TIK dla nauczycieli (24godz., 2 grupy po 4 

osoby) 
 

h) DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELI ZAWODU I 

INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

 Studia podyplomowe dla 3 nauczycieli, 3 semestralne 

 Szkolenia z fryzjerstwa dla nauczycieli (16godz., 1 grupa, 4 osoby) 

 Szkolenia z grafiki i programowania dla nauczycieli (24godz., 1 grupa, 2 osoby) 

3. Harmonogram realizacji projektu dostępny na stronie www.zdz.bialystok.pl w zakładce projektu: 

a) Promocja i rekrutacja do projektu – okres: III 2019 – VI 2021 

b) Realizazcja zajęć kształtujących kompetencje kluczowe uczniów: III 2019 – VI 2021 

c) Realizacja kursów zawodowych podnoszących kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe 

uczniów: III 2019 – VI 2021 

d) Programy indywidualnego rozwoju uczniów: II2019 – VI2021 

e) Poradnictwo edukacyjno - zawodowe: II 2019 – VI2021 

f) Realizacja staży zawodowych: I 2019 – VIII 2021 

g) Pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów: IX 2019 – VI 2021 

h) Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej: III 2020 – VI 2020 

i) Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawdów: 

I2019 – VIII 2021 

§ 3 Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikiem Projektu „Z Dobrym Zawodem w dorosłość” może być osoba, która w dniu 

podpisania Oświadczenia uczestnika projektu spełnia następujący warunek:  

a) jest uczniem lub pracownikiem (nauczycielem) Branżowej Szkoły I° lub Technikum ZDZ w 

Białymstoku. 

2. Zakłada się, iż do grupy docelowej zakwalifikuje się 150 uczniów tj. 136 uczennic i 14 uczniów 

oraz 8 nauczycieli (7 kobiet i 1 mężczyzna). Wszyscy uczniowie szkoły będą mieli równy 

dostęp do doradcy zawodowego i świadczonych przez niego usług. 
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§ 4 Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie odbywać się w następującym okresie: marzec 2019 – czerwiec 2021 do 

wyczerpania wolnych miejsc na poszczególne zajęcia. 

2. Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest złożenie Formularza zgłoszeniowego, w Punkcie 

Rekrutacyjnym wskazanym w § 1 pkt 5 tj. sekretariacie szkoły. Obowiązują odrębne formularze 

zgłoszeniowe dla uczniów i nauczycieli. 

3. W przypadku uczniów niepełnoletnich oświadczenia pod formularz zgłoszeniowy i inną 

dokumentację rekrutacyjną zobowiązany jest podpisać także opiekun prawny.  

4. Odpowiedni Formularz zgłoszeniowy ewentualnie wraz z oświadczeniem dot. sytuacji materialnej 

ucznia należy złożyć osobiście, pocztą, e-mailem (skan), faksem w Sekretariace szkoły. 

5. Formularze Zgłoszeniowe  są dostępne na stronie www.zdz.bialystok.pl i w Biurze Projektu oraz 

Sekretariacie Szkoły. 

6. Uczniowie na etapie rekrutacji mogą otrzymać dodatkowe punkty, w sytuacji gdy wykażą: 

 uczniowie zamieszkujący obszary wiejskie – 1 punkt  

 niski status materialny ucznia (dochód poniżej 600 zł na osobę)  – 1 punkt 

 posiadany stopień niepełnosprawności – 1 punkt 

 opinia wychowawcy / pedagoga  dotycząca skierowania ucznia na poszczególne zajęcia 

wyrównawcze: 1-5 punktów 

7. Maksymalnie można uzyskać od 4 do 8 punktów.W przypadku dużej liczby chętnych na 

poszczególne zajęcia liczba uzyskanych punktów decydować będzie o przyjęciu na poszczególne 

zajęcia. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów decydować będzie opinia doradcy, 

następnie kolejność zgłoszeń. 

8. Ostateczną decyzję o skierowaniu danego ucznia na poszczególne zajęcia w ramach projektu  

podejmuje doradca/pedagog. 

9. W przypadku nauczycieli o udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. 

10. Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w 

tym z zasadą równości płci oraz przy uwzględnieniu założeń projektowych dotyczących struktury 

grupy docelowej, o której mowa w § 3 pkt. 2. niniejszego regulaminu. 

11. Po przejściu pełnej procedury rekrutacyjnej zostanie utworzona lista rankingowa Uczestników 

Projektu  na poszczególne zajęcia oraz lista rezerwowa do 3 osób. 

12. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie/ zajęciach zostanie ponadto poinformowana 

o tym fakcie telefonicznie/ osobiście. 

§ 5 Prawa i obowiązki Uczestników Projektu 

1. Osoby uczestniczące w Projekcie mają prawo do: 

a) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu,  

b) otrzymania materiałów szkoleniowych do zajęć,  

c) otrzymania cateringu podczas zajęć, o ile dotyczy 

d) ubezpieczenia NNW 

e) otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na staż
1
 

f) otrzymania zaświadczeń MEN lub certyfikatów potwierdzających udział w zajęciach, pod 

warunkiem frekwencji na poziomie min. 80% 

 

                                                           
1Zwrot kosztów dojazdu dotyczy uczniów, którzy mieszkają poza miejscowością, w której realizowany jest staż. Wypłacany 

jest do kwoty biletu za  najtańszy środek transportu komunikacji publicznej w klasie ekonomicznej. Wypłacany na podstawie  

wniosku o zwrot kosztów dojazdu oraz biletów w II strony komunikacji zbiorowej (MPK, PKS, PKP II klasy itp) lub 

zaświadczenia od przewoźnika o koszcie biletu.. W sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji zbiorowej – koszt 

dojazdu samochodem osobowym może być rozliczony na podstawie zaświadczenia od przewoźnika. Kwoty zwrotu będą 

odpowiadały wysokości kosztów określonych przez przewoźnika w szacunkowej ceny biletu na danej trasie. Dostarczenie 

informacji od przewoźnika leży w gestii ucznia ubiegającego się o zwrot kosztów dojazdu. Zwrot kosztów dojazdu będzie 

dokonywany do wysokości kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie projektu. Uczestnik podpisując regulamin ma pełną 

świadomość tego, że zwrot kosztów dojazdu może nie być wypłacony w 100%. Uczestnikowi projektu nie przysługuje 

roszczenie z tego tytułu. 
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2.  Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązują się do:  

a) regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem 

- udział we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych w ramach Projektu jest 

obowiązkowy, 

b) podpisywania listy obecności na wszystkich zaplanowanych formach wsparcia lub innych 

dokumentach (np. pokwitowanie odbioru materiałów szkoleniowych), 

c) bieżącego informowania pracowników Projektu o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych 

oraz o zmianach statusu na rynku pracy, 

d) poinformowania pracowników Biura projektu  o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie (w 

formie pisemnej), 

e) Wszyscy Uczestnicy  Projektu w ramach procesu monitoringu zobowiązani są do udzielania 

informacji na temat statusu na rynku pracy w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu programu 

w szczególności dotyczące podjęcia zatrudnienia/ kształcenia. 

§ 6 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach  i  następuje 

poprzez niezwłoczne poinformowanie Organizatora projektu (forma pisemna). 

2. Rezygnacja usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi, po zgłoszeniu 

powodu rezygnacji do Biura Projektu, może zostać uznana za zwalniającą z konieczności 

poniesienia kosztów dotychczasowego udziału w projekcie. W tym celu należy podać powody 

rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie lub inny stosowy dokument (np. zwolnienie lekarskie, 

umowa o pracę itp.) w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej 

konieczność rezygnacji. 

3. W przypadku  rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w jakiejkolwiek formie wsparcia z 

nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego niewypełnieniem 

postanowień zawartych w regulaminie (m.in. obecności na zajęciach),  Uczestnik Projektu ma 

obowiązek:  

a) zwrócić materiały szkoleniowe i doradcze,  

b) zwrócić koszty organizacji zaplanowanej ścieżki udziału w Projekcie w kwocie wskazanej 

przez Organizatora na wskazany rachunek bankowy.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu w 

przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, 

wynikających w szczególności ze zmian zapisów prawa i uregulowań dotyczących Programu 

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają podania ich do publicznej wiadomości na 

minimum 5 dni przed ich wprowadzeniem. Stosowne informacje udostępnione zostaną w Biurze 

Projektu, Sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej projektu www.zdz.bialystok.pl.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem publikacji na stronie internetowej 

www.zdz.bialystok.pl. 

 

ZATWIERDZAM 

12.02.2019 r. Barbara Wilczyńska 

data i podpis Kierownika Projektu 

 

 

 

 

Załacznik 1. Formularz zgłoszeniowy – uczeń 

Załacznik 2. Formularz zgłoszeniowy – nauczyciel 

Załacznik 3. Oświadczenie dot. statusu materialnego 
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