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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz
tworzenia i rozwoju CKZiU
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2.

3.
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§1
INFORMACJE O PROJEKCIE
Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do Projektu pn.: „Nowoczesna
Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie
- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Departament Polityki Regionalnej w
Kielcach w partnerstwie z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
w Kielcach, Gminą Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Świętokrzyskim
Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz we współpracy z Świętokrzyskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz
tworzenia i rozwoju CKZiU.
Okres realizacji Projektu: 01.01.2016 r. do 30.09.2018 r.
Biuro Projektu Lidera znajduje się w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ Oddział Innowacji i Transferu Wiedzy, Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78, 25-501
Kielce.

§2
SŁOWNIK POJĘĆ
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
1. Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020;
2. Projekt - Projekt pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”;
3. Projektodawca/UM WŚ - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Lider partnerstwa;
4. ŚCITT - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. - Partner 1;
5. CKP – Gmina Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach - Partner 2;
6. LEWIATAN - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan - Partner 3;
7. ŚCDN - Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
8. Uczestnik - zakwalifikowani zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie
uczniowie/uczennice zwani dalej w skrócie „Uczniami” oraz nauczyciele/nauczycielki, zwani
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dalej w skrócie „Nauczycielami”, Szkół Ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego,
bezpośrednio korzystający ze wsparcia oferowanego w niniejszym Projekcie.
§3
CEL PROJEKTU
Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zakresie
wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie
form i metod nauczania do wymagań rynku pracy w szkołach ponadgimnazjalnych w regionie
świętokrzyskim.
§4
ZAKRES WSPARCIA
1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.
2. Wsparcie dla Uczestników w ramach Projektu obejmuje następujące działania:
ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE, w których przewidziany jest udział wszystkich Uczestników projektu:
UCZESTNIK – UCZEŃ/UCZENNICA
a) Blended e-learningowy kurs doradztwa zawodowego dla uczniów – 32 godziny zajęć
dydaktycznych dla 560 uczniów/uczennic, realizowanych w 28 grupach po 20 osób (1 grupa x
24 godziny zajęć wyjazdowych w ośrodku szkoleniowym w Wólce Milanowskiej k. Kielc,
realizowanych w dwóch etapach po 12 godzin w roku szkolnym 2016/2017 i 12 godzin w roku
szkolnym 2017/2018, 4 godziny zajęć e-learningowych dla całej grupy oraz 4 godziny
konsultacji indywidualnych dla uczniów realizowanych metodą e-learningową)- ŚCDN;
b) Warsztaty kompetencji informatycznych i naukowo-technicznych dla uczniów– 15 godzin
dodatkowych zajęć dla 560 uczniów/uczennic, realizowanych w szkole, w 56 grupach po 10
osób (1 grupa x 8 godzin zajęć w roku szkolnym w 2017 i 7 godzin zajęć w roku 2018) - UMWŚ;
c) Kurs z języka obcego w zakresie tematyki zawodowej dla uczniów – 30 godzin dodatkowych
zajęć dla 560 uczniów/uczennic, realizowanych w szkole, w 56 grupach po 10 osób (1 grupa x
8 godzin zajęć w roku 2016, 16 godzin zajęć w roku 2017 i 6 godzin zajęć w roku 2018)- UMWŚ;
d) Warsztaty dotyczące nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi
specjalizacjami regionu dla uczniów – 24 godziny dodatkowych zajęć dla 560
uczniów/uczennic, realizowanych w szkole, w 56 grupach po 10 osób (1 grupa x 6 godzin zajęć
w roku 2016, 12 godzin zajęć w roku szkolnym 2017 i 6 godzin zajęć w roku 2018). W ramach
warsztatów, dla wybranych Uczestników, przewidziany jest udział w wystawach i targach
branżowych w kraju i za granicą- UMWŚ;
e) Warsztaty z elementami kształcenia dualnego z udziałem przedsiębiorców dla uczniów – 20
godzin dodatkowych zajęć z udziałem przedsiębiorców dla 560 uczniów/uczennic (10 godz.
w 2016/2017 i 10 godz. w 2017/2018 roku), organizowanych w szkole (część teoretyczna)
i u przedsiębiorcy (część praktyczna)- LEWIATAN.


Obowiązkowe zajęcia fakultatywne dla Uczniów/Uczennic (przynajmniej 1 rodzaj zajęć do
wyboru przez Uczestnika projektu):

a) Warsztaty postaw przedsiębiorczych i kreatywności dla uczniów- 32 godziny dodatkowych
zajęć dla 280 uczniów/uczennic, realizowanych w szkole, w 28 grupach po 10 osób (12 godzin
zajęć w roku 2016, 16 godzin zajęć w roku szkolnym 2017 i 4 godziny zajęć w roku 2018). W
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ramach Warsztatów zorganizowany będzie konkurs z nagrodami pn.: „Kreatywni Liderzy”UMWŚ;
b) Warsztaty kompetencji matematycznych dla uczniów – 20 godzin dodatkowych zajęć dla
280 uczniów/uczennic, realizowanych w szkole, w 28 grupach po 10 osób (10 godzin zajęć w
roku 2016 i 10 godzin zajęć w roku 2017)- UMWŚ;
UCZESTNIK – NAUCZYCIEL/NAUCZYCIELKA
a) Płatne praktyki dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego – 56 nauczycieli
weźmie udział w płatnych praktykach u przedsiębiorców (22 osoby w 2016 r., 22 osoby w
2017 r., 12 osób w 2018 r.) - ŚCITT;
b) Seminaria tematyczne z elementami warsztatowymi dla nauczycieli i instruktorów
kształcenia zawodowego – 18 godzin dla 56 osób (3 spotkania plenarne po 2 godz. dla 56
osób i 3 spotkania warsztatowe po 4 godziny dla 56 osób podzielonych na 3 grupy
ćwiczeniowe)- ŚCDN;
c) Warsztaty branżowe dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego – 12 godzin dla
56 osób (2 spotkania po 6 godzin dla 7 grup tematycznych po ok. 8 osób w 2017 roku),
organizowane w Wólce Milanowskiej k. Kielc - ŚCDN;
d) Warsztaty z doradztwa zawodowego metodą blended e-learningową dla nauczycieli
i instruktorów kształcenia zawodowego – 16 godzin zajęć dla 56 osób (2 spotkania po 8 godz.
dla 7 grup po ok. 8 osób w 2018 roku) ), organizowanych w Wólce Milanowskiej k. Kielc ŚCDN;
e) Doskonalące kursy zawodowe dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego – 40
godzinne kursy doskonalące, uwzgledniające dualne podejście do szkolenia (3 zjazdy dla 7
grup po ok. 8 osób w 2017 i 2018 roku)- ŚCDN.

ZAJĘCIA DODATKOWE:
UCZESTNIK – UCZEŃ/UCZENNICA (udział w specjalistycznych kursach zawodowych zależał będzie
od indywidualnego zapotrzebowania szkół i Uczestników, zgodnie z wybranym kierunkiem
kształcenia)
a) Indywidualne specjalistyczne kursy zawodowe w branżach zgodnych z inteligentnymi
specjalizacjami regionu dla uczniów – 140 uczniów/uczennic weźmie udział w
specjalistycznych kursach zawodowych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem,
zakończonych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
potwierdzonych certyfikatem (70 uczniów/uczennic w roku szkolnym 2016/2017 i 70
uczniów/uczennic w roku szkolnym 2017/2018) Obowiązuje dodatkowa rekrutacja ! - UMWŚ;
b) Zbiorowe specjalistyczne kursy zawodowe w branżach zgodnych z inteligentnymi
specjalizacjami regionu dla uczniów – 14 specjalistycznych zbiorowych kursów zawodowych
zgodnie z zapotrzebowaniem, zakończonych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji i
umiejętności zawodowych, potwierdzonych certyfikatem (7 kursów w roku szkolnym
2016/2017 i 7 kursów w roku szkolnym 2017/2018) Obowiązuje dodatkowa rekrutacja ! UMWŚ;
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c) Płatne praktyki i staże dla uczniów – 224 uczniów i uczennic weźmie udział w 112 płatnych
praktykach (Zespoły Szkół Zawodowych) i 112 płatnych stażach (Technika zawodowe)
u przedsiębiorców (ta sama grupa uczniów, cyklicznie przez 3 lata realizacji projektu, podczas
ferii zimowych i wakacji, w 2016 r., 2017 r., 2018 r.). Płatne praktyki i staże przewidziane są
tylko dla Uczestników warsztatów i kursów organizowanych w ramach projektu. Obowiązuje
dodatkowa rekrutacja ! – ŚCITT;

UCZESTNIK – NAUCZYCIEL/NAUCZYCIELKA
a) Wizyty studyjne dotyczące kształcenia dualnego - 60 osób (dyrektorów szkół, nauczycieli,
instruktorów kształcenia zawodowego) weźmie udział w 2017 roku w wyjazdowej wizycie
studyjnej. Obowiązuje dodatkowa rekrutacja ! – ŚCDN.
3. Wszystkie kursy, szkolenia, warsztaty, praktyki i staże w ramach Projektu będą odbywać się
zgodnie z harmonogramem szkoleń/kursów/warsztatów/praktyk/staży (obejmującym liczbę
godzin, terminy oraz miejsca zajęć). Harmonogram powstanie po zebraniu grup Uczestników
i będzie dostępny w Biurze Projektu Lidera oraz na stronie internetowej Projektu.
Szkolenia/kursy/warsztaty odbywać się będą wyłącznie poza godzinami lekcyjnymi, zgodnie
z harmonogramem zajęć. Lider Projektu w porozumieniu z Partnerami oraz z Dyrektorami
Szkół Ponadgimnazjalnych biorących udział w Projekcie, zastrzega sobie możliwość zmiany
harmonogramu zajęć. Szkoły uczestniczące w projekcie, w których zostały zrekrutowane grupy
szkoleniowe, otrzymają doposażenie pracowni fonetycznych, sal wykładowych i warsztatów
zawodowych na kierunkach kształcenia zgodnych z inteligentnymi branżami regionu
i indywidualnym zapotrzebowaniem szkoły.

1.

2.

3.

4.

§5
ZASADY REKRUTACJI
Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie nauczyciele/nauczycielki z wyższym
wykształceniem oraz uczniowie/uczennice Szkół Ponadgimnazjalnych z województwa
świętokrzyskiego, które zadeklarowały udział w projekcie i w wyznaczonym terminie dostarczą
do Biura Lidera Projektu kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne w
formie papierowej.
Grupę docelową uczniów stanowią uczniowie I klasy 3-letnich szkół zawodowych oraz I i II
klasy 4-letnich techników zawodowych z regionu świętokrzyskiego, objętych wsparciem
projektowym, mieszkający na terenie województwa świętokrzyskiego, w wieku 15-17 lat,
uczący się na kierunkach zgodnych z inteligentnymi branżami w regionie, zgłaszający z własnej
inicjatywy chęć uczestnictwa w Projekcie. Do Projektu mogą się zgłaszać osoby bez względu
na płeć. W procesie rekrutacji, w celu wyrównania szans, przewidziano dodatkowe punkty dla
kobiet i osób pochodzących z terenów wiejskich.
Ze względu na zidentyfikowane nierówności dotyczące płci, w procesie rekrutacji szczególny
nacisk będzie położony na pozyskanie do Projektu uczestniczek, które, zgodnie z zapisami we
wniosku o dofinansowanie będą miały pierwszeństwo w procesie rekrutacji.
Potencjalny uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia kompletu
dokumentów w Biurze Lidera Projektu lub sekretariacie Szkoły, do której uczęszcza. Dopuszcza
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się przesłanie podpisanych i zeskanowanych dokumentów mailem na adres:
NowoczesnaSzkoła@sejmik.kielce.pl, przy czym oryginały dokumentów należy jak najszybciej
dostarczyć do Biura Lidera Projektu lub sekretariatu Szkoły.
W skład kompletu dokumentów wchodzi:
a) wypełniony kompletnie i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny w Biurze
Lidera Projektu, na stronie internetowej Projektu, na stronie internetowej Zespołu Szkół
oraz w sekretariacie Szkoły);
b) w przypadku, gdy uczestnik nie ukończył 18 lat - zgoda rodzica/opiekuna na udział w
Projekcie.
Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy
będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia
dokumentów.
Za termin zgłoszenia przyjmuje się dzień, w którym do Biura Lidera Projektu wpłynie
dostarczony osobiście lub drogą mailową, poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy,
poświadczony podpisem osoby przyjmującej i wpisaniem daty wpływu.
Rekrutacja uczniów/uczennic Szkoły prowadzona będzie od 04.05.2016 r. do 10.06.2016 r.
Rekrutacja nauczycieli/nauczycielek Szkoły prowadzona będzie od 04.05.2016 r. do 31.05.2016
r. W uzasadnionym przypadku Projektodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia
dodatkowej rekrutacji w szkole.
Do 17 czerwca 2016 r. utworzone zostaną grupy docelowe uczestników Projektu: 560 uczennic
i uczniów oraz 56 nauczycieli i nauczycielek szkół ponadgimnazjalnych z regionu
świętokrzyskiego, objętych wsparciem projektowym.
Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasad polityki równych szans, zapewniony
będzie równy dostęp obu płci do udziału w Projekcie.
Uczniowie/uczennice zostaną zakwalifikowani, według poniższych kryteriów (kolejno):
a) płeć,
b) obszar zamieszkania (preferowane będą osoby pochodzące z obszarów wiejskich),
c) średnia ocen ze wszystkich przedmiotów z ostatniej klasyfikacji (półroczna lub roczna)
d) ocena z zachowania.
Wyboru nauczycieli do Projektu dokona Dyrekcja Szkoły uwzględniając m.in. kierunek
nauczania przedmiotów zawodowych, zgodny z wybraną przez szkołę kluczową branżą
regionu oraz miejsce zamieszkania.
W przypadku, gdy liczba chętnych będzie większa niż zaplanowana, zostanie utworzona lista
rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika z Projektu, do udziału w zajęciach zostanie
zakwalifikowany pierwszy uczeń z listy rezerwowej, jeśli wyrazi wolę wzięcia udziału w
Projekcie poprzez ponowne wypełnienie wymaganych dokumentów.
Uczeń z listy rezerwowej otrzyma wsparcie niewykorzystane przez Uczestnika, którego
zastąpił.
Lider Projektu sporządzi protokół z rekrutacji zawierający listę osób zakwalifikowanych do
Projektu.
Lista Uczestników zakwalifikowanych do Projektu, zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Projektu oraz wywieszona w gablocie informacyjnej w Szkole Uczestnika.
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§6
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w całym programie
przewidzianym dla danego typu wsparcia, potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem
na liście obecności.
W przypadku nieobecności na zajęciach, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do
samodzielnego zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć.
Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach z danego typu nie może przekroczyć 20% ogółu
godzin szkoleniowych. W przypadku większej liczby nieobecności Projektodawca zastrzega
sobie prawo skreślenia z listy uczestników Projektu.
§7
ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa
w Projekcie w uzasadnionych przypadkach, po złożeniu w Biurze Lidera Projektu lub
w sekretariacie właściwej Szkoły - pisemnego oświadczenia o rezygnacji z miesięcznym
wyprzedzeniem.
Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników Projektu
w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego Regulaminu.
W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu,
jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w
Regulaminie rekrutacji.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu.
Zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu, mającego na celu
ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Projektodawcę w
oparciu
o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju i
Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego.
Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu m.in. na skutek zmian w
przepisach dotyczących RPO WŚ 2014-2020, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie
internetowej Projektu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2016 r.
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Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy do projektu
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LIDER PROJEKTU:

Województwo Świętokrzyskie –
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13
e-mail: NowoczesnaSzkola@sejmik.kielce.pl

PARTNERZY PROJEKTU:

