
  

 
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

pn.: „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w 

gospodarce”, 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 
 

§ 1 
INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do Projektu pn.: „ZSCKR  
w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”, 
realizowanego przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej  
w Sandomierzu we współpracy z ZSCKR w Sichowie Dużym.  

2. 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. 

3. Okres realizacji Projektu: 15.01.2018 do 31.12.2019r.  

4. Biuro Wnioskodawcy/Realizatora Projektu znajduje się w siedzibie Ośrodka Promowania 
 i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu pl. Ks. Józefa Poniatowskiego 2, 27-
600 Sandomierz.  
5. Biuro projektu znajduje się w siedzibie ZSCKR w Sichowie Dużym, Sichów Duży 89, 28-236 
Rytwiany. 

§ 2 
SŁOWNIK POJĘĆ 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:  
1. Instytucja Zarządzająca /IZ/– Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;  

2. Projekt - Projekt pn.: „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych 
trendów w gospodarce”; 

3. Projektodawca/Wnioskodawca/Realizator - Ośrodek Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości Rolnej;  



  

 
 

4. Uczestnik - zakwalifikowani zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie 
uczniowie/uczennice zwani dalej w skrócie „Uczniami” oraz nauczyciele/nauczycielki, zwani 
dalej w skrócie „Nauczycielami”, ZSCKR w Sichowie Dużym, bezpośrednio korzystający ze 
wsparcia oferowanego w niniejszym Projekcie.  
 

§ 3 
CEL PROJEKTU 

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym w kontekście przyszłego zatrudnienia poprzez 
podnoszenie kompetencji kluczowych dla 40 uczniów (16 k) oraz doskonalenie umiejętności i 
kompetencji 10 (2K) nauczycieli i rozwój współpracy zawodowej do 31.12.2019r. 
Zaplanowane w projekcie zadania pozwolą rozwinąć kompetencje kluczowe uczniów, 
wdrożyć skuteczny system uczenia poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną we 
współpracy z pracodawcami, wspomagając proces kształcenia, a dzięki przeszkoleniu kadry 
pedagogicznej i doposażeniu w niezbędny sprzęt stworzyć uczniom warunki umożliwiające 
niwelowanie zdiagnozowanych barier i nabywanie umiejętności i kompetencji niezbędnych 
na rynku pracy. 

§ 4 
ZAKRES WSPARCIA 

1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.  

2. Wsparcie dla Uczestników w ramach Projektu obejmuje następujące działania:  

 

 Zajęcia zwiększające kompetencje kluczowe uczniów: 
 

UCZESTNIK – UCZEŃ/UCZENNICA  
a) zajęcia dodatkowe z matematyki – 60 tygodni x 2 zajęcia x 20 uczestników; 240 godz. 
zajęć  
b) doradztwo edukacyjno – zawodowe – symulacje rozmów kwalifikacyjnych z 
pracodawcami 1 godz/ ucznia/uczennicę  
c) rozwijanie kompetencji społecznych w tym inicjatywność - spotkania z psychologiem, 5 
grup x2 spotkania po 4 godz.; 40 godzin zajęć 
d) warsztaty z psychologiem dotyczące autoprezentacji - 5 grup x 3 spotkania po 4 godz.; 60 
godz. zajęć 
e) warsztaty dotyczące umiejętności uczenia się -2 grupy x 2 spotkania x 20 osób; 16 godz. 
zajęć 

f) indywidualne spotkania z psychologiem– 40 osób x 1godz. 
g) dodatkowe zajęcia z języka francuskiego i angielskiego – 2 grupy po 10 osób, 30 godz. 
języka angielskiego i 30 godz. j. francuskiego; 
h) dodatkowe zajęcia z przedsiębiorczości – 20 osób x 15 spotkań; 
i) wyjazd edukacyjny na Targi AGROTECH – dla 20 uczniów i uczennic 
j) wyjazd edukacyjny na Targi AGROTRAVEL – dla 20 uczniów i uczennic 
k) wyjazd edukacyjny na Targi GASTROTECH – dla 20 uczniów i uczennic 



  

 
 

l) wyjazd edukacyjny do kombinatu Kietrz dotyczący rolnictwa precyzyjnego–dwudniowy 
dla 20 uczniów i uczennic 
ł) wyjazd edukacyjny na Międzynarodową Wystawę Rolniczą w Bednarach k. Poznania – 
dwudniowy dl 20 uczniów i uczennic 
m) wyjazd edukacyjny na Targi POLAGRA – dwudniowy dla 20 uczniów i uczennic 
 

 Rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym: 
 
UCZESTNIK – UCZEŃ/UCZENNICA  
a) współpraca z otoczeniem w dostosowywaniu oferty edukacyjnej do trendów w 
nowoczesnym rolnictwie i w żywieniu –2 spotkania po 6 godzin dla 80 uczniów i uczennic  
b) cykliczne spotkania z przedsiębiorcami, jst, PUP, organizacjami pracodawców, NGO -  
4 spotkania. x 15 uczestników po 3 godz. dla 15 uczniów i uczennic 
c) kurs operatora wózków widłowych z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego – dla 
20 uczniów i uczennic  
d) kurs spawania elektrycznego i gazowego – dla 10 uczniów i uczennic 
e) kurs na operatora koparko – ładowarki – dla 10 uczniów i uczennic 
f) kurs baristyczny z elementami cafe art  – 40 godzin dla 18 uczniów i uczennic  
g) kurs carvingu – 18 uczestników x 8 godz. 
h) kurs profesjonalna obsługa konsumenta I stopnia – dla 18 uczniów i uczennic  
i) kurs profesjonalna obsługa konsumenta II stopnia – dla 18 uczniów i uczennic 
j) kurs na prawo jazdy kat. B wraz z opłata egzaminacyjną – dla 18 uczniów i uczennic 
kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, 
k) warsztaty z obsługi programu QGIS wykorzystywanego w agrotronice - 60 godz. dla 22 
uczniów i uczennic 
l) warsztaty z obsługi programu SMS Advanced stosowanego w agrotronice - 60 godzin dla 
22 uczniów i uczennic 
ł) warsztaty z obsługi programu GastroPOS wykorzystywanego w gastronomii - 15 spotkań 
dla 18 uczniów i uczennic 
 

 Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zawodu: 
 
UCZESTNIK – NAUCZYCIEL/NAUCZYCIELKA  
 
a) studnia podyplomowe z zakresu agrotroniki - 1 nauczuciel 
b) kurs baristyczny z elementami cafe art - 3 nauczycieli  
c) kurs profesjonalna obsługa konsumenta I stopnia – 3 nauczycieli i nauczycielek  
d) kurs profesjonalna obsługa konsumenta II stopnia – 3 nauczycieli i nauczycielek  
e) szkolenie praktyczne z obsługi urządzeń GPS stosownych w rolnictwie precyzyjnym - 5 
nauczycieli i nauczycielek 
f) szkolenie z praktycznej obsługi programu GastroPOS – 3 nauczycieli i nauczycielek 
 



  

 
 

 Praktyki w przedsiębiorstwach dla 50 % uczniów objętych projektem:  
 
UCZESTNIK – UCZEŃ/UCZENNICA 
 

a) stypendia dla uczestników praktyk zawodowych – 20 uczestników  
 

3. Wszystkie dodatkowe zajęcia lekcyjne, kursy, szkolenia, warsztaty, praktyki w ramach 
Projektu będą odbywać się zgodnie z harmonogramem szkoleń/kursów/warsztatów/praktyk 
(obejmującym liczbę godzin, terminy oraz miejsca zajęć). Harmonogram powstanie po 
zebraniu grup Uczestników i będzie dostępny w Biurze Projektu i sekretariacie szkoły oraz na 
stronie internetowej Projektu. Szkolenia/kursy/warsztaty odbywać się będą wyłącznie poza 
godzinami lekcyjnymi, zgodnie z harmonogramem zajęć. Realizator Projektu w porozumieniu 
Dyrektorem Szkoły biorącej udział w Projekcie, zastrzega sobie możliwość zmiany 
harmonogramu zajęć. Szkoła uczestniczące w projekcie, w której zostały zrekrutowanie 
grupy szkoleniowe, otrzyma doposażenie pracowni obsługi konsumenta w profesjonalny 
ekspres do kawy wraz z zastawą do jej podawania oraz zakup bielizny i zastawy stołowej do 
serwowania i podawania potraw przygotowanych w ramach zajęć praktycznych. Zakup 
terminala dotykowego ELO 15E2 i zakup 3 szt. palmtopów MIO P560 oraz zakup programu 
komputerowego dla gastronomii GastroPOS. Doposażona zostanie pracownia do nauki 
agrotroniki. Zakupione będzie 6 szt. stołów laboratoryjnych do elektrotechniki oraz zakup 
zestawu komputerowego (komputer stacjonarny, monitor, klawiatura, myszka) wraz z 
oprogramowaniem SMS Advanced. 
 

§ 5 
ZASADY REKRUTACJI 

1. Wsparcie obejmie 40 uczniów (16k) tj. 18 ucz. (15 K) kierunku technik żywienia i usług 
gastronomicznych i 22 (1K) uczniów kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
z klas I-III i 10 nauczycieli (2K) ZSCKR w Sichowie Dużym. Staże obejmą 50% uczestników 
projektu.  
2. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i uczennice, którzy uzyskali średnią nauczania z 
ostatniego semestru poniżej 4.5, chcą przyjąć aktywną postawę i zadeklarują chęć 
podniesienia swoich wyników w nauce oraz zdobycia nowych umiejętności zawodowych.  
3. Deklaracja udziału w projekcie będzie zgłasza za pomocą formularza rekrutacyjnego 
przygotowanego przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej we 
współpracy ze szkołą, składającego się z metryczki, danych nt. średniej ocen oraz miejsca na 
opis motywacji do udziału w projekcie oraz planów na przyszłość kandydata. 
4. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie uczniowie/uczennice oraz 
nauczyciele/nauczycielki, które zadeklarowały udział w projekcie i w wyznaczonym terminie 
dostarczą do Biura Realizatora Projektu kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty 
rekrutacyjne w formie papierowej. 
5. Potencjalny uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia kompletu 
dokumentów w Biurze Realizatora Projektu lub biurze projektu szkoły.  



  

 
 

6. W skład kompletu dokumentów wchodzi:  
a) wypełniony kompletnie i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny w Biurze 
Realizatora 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.  
7. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy 
będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia 
dokumentów.  

8. Za termin zgłoszenia przyjmuje się dzień, w którym do Biura Projektu wpłynie dostarczony 
osobiście poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, poświadczony podpisem osoby 
przyjmującej i wpisaniem daty wpływu. 

9. Oceny formularza dokona komisja (min 3 członków) w skład której wejdą: 
koordynator/asystent proj., asystent szkolny., nauczyciel/ wychowawca, punkty przydzielane 
będą zgodnie z regulaminem rekrutacji.  
10. Aby zapewnić właściwy dobór uczestników i wyrównywać szanse K i M Wnioskodawca 
będzie tworzył 2 listy rankingowe – osobno dla K i M.  
11. Przy rekrutacji na praktyki oraz kursy i szkolenia pierwszeństwo będą mieć uczniowie z 
wyższą średnią z przedmiotów zawodowych, pozytywną opinią wychowawcy i trudną 
sytuacją materialną.  
12. Na kursy i szkolenia dla nauczycieli zostaną wybrani nauczyciele zawodu w ZSCKR z 
wyższym wykształceniem, którzy angażują się w życie szkoły a kryterium rekrutacji 
nauczycieli będzie: 
a/ wykształcenie kierunkowe - 0/1 pkt,  
b/ kwalifikacje zawodowe - 0/1 pkt, 
c/ doświadczenie zawodowe - 1 do 9 lat- 2 pkt, 10-20 lat- 3 pkt, pow. 21 lat-4 pkt.  
Do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną nauczyciele, którzy otrzymają minimum 4 
pkt. 
13. Rekrutacja prowadzona będzie w szkole w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły.  
14. Nabór odbędzie się w 2 edycjach: 
 I-20 os.(8K) – 24.01-01.02.2018r., 
 II- 20os. (8K)- 10.09-15.09.2018r.  
15. Po każdej edycji sporządzony zostanie protokół z rekrutacji zawierający listę osób 
zakwalifikowanych do Projektu. Ogłoszona zostanie na stronie projektu lista osób 
zakwalifikowanych z najwyższą liczbą punktów oraz wywieszona w szkolnej gablocie 
informacyjnej.  
16. Pozostałe osoby, które spełnią kryteria formalne znajdą się na liście rezerwowej. W 
przypadku rezygnacji uczestnika z Projektu, do udziału w zajęciach zostanie zakwalifikowany 
pierwszy uczeń z listy rezerwowej.  
17. W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby osób przewiduje się przeprowadzanie 
rekrutacji uzupełniającej w oparciu o te same kryteria naboru. Proces rekrutacji  będzie 
uwzględniał zasadę równości szans oraz równości płci. 



  

 
 

 
§ 6 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 
1. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.  

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w całym programie 
przewidzianym dla danego typu wsparcia, potwierdzonego każdorazowo osobistym 
podpisem na liście obecności.  

3. W przypadku nieobecności na zajęciach, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do 
samodzielnego zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć.  

4. 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. 
5. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielania instytucjom zaangażowanym w 
realizację projektu niezbędnych informacji do celów monitoringu, kontroli i ewaluacji 
projektu. 
6. Zgodnie z wymogami projektu wszyscy uczestnicy podlegają procesowi monitoringu oraz 
ewaluacji mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu. 
 

§ 7 
ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w 
Projekcie w uzasadnionych przypadkach, po złożeniu w Biurze Wnioskodawcy/Realizatora 
Projektu lub w sekretariacie Szkoły - pisemnego oświadczenia o rezygnacji z 
dwutygodniowym wyprzedzeniem.  
2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników 
Projektu w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego Regulaminu.  

3. 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 

1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2018 r. 
 
Wnioskodawca/Realizator  Projektu:  
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej  
1. ……………………………………………  
2. ………………………………………….…  
Współpraca:  
Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym 
1. …………………………………….……...  
2. ………………………………………….… 
 
Załączniki:  
1. Formularz zgłoszeniowy ucznia/uczennicy do projektu  
2. Formularz zgłoszeniowy nauczyciela/nauczycielki do projektu 


