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Regulamin  

rekrutacji do projektu 

 „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie 

atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego”  

nr: WND-POKL.09.02.00-18-097/10  realizowanego w ramach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Termin realizacji: 01.04.2011 – 31.08.2013 r. 
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§ 1 

 

Definicje 

1. Projekt – „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie 

atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego”, który jest realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2. Podniesienie jakości  

i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w okresie od 1 kwietnia 2011 do 31 sierpnia 2013 r. 

2. Beneficjent – Powiat Niżański/Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego  

w Rudniku nad Sanem. 

3. Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) – Wojewódzki Urząd Pracy  

w Rzeszowie. 

4. Beneficjenci ostateczni – Uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku 

nad Sanem (Technikum Mechanicznego, Technikum Przemysłu Drzewnego, Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej) oraz Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem wraz  

z pracownikami i kadrą nauczycielską. 

5. Komisja Rekrutacyjna – komisja powołana przez Koordynatora projektu w celu 

przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. W skład komisji wchodzą: Specjalista 

ds. monitoringu i ewaluacji oraz 2 nauczycieli. 

 

§ 2 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu „Wdrożenie  

i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia 

zawodowego”, realizowanego przez Powiat Niżański/Zespół Szkół im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 

9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. 

2. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego  

w Rudniku nad Sanem, którzy zgłosili akces w projekcie i chcą podnieść swoje umiejętności  

w zakresie praktycznych form nauczania.  

3. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 

a. Opieka pedagogiczna 

b. Zajęcia pozalekcyjne 

 Język angielski zawodowy, 

 Język niemiecki zawodowy, 

 Projektowanie komputerowe i CNC. 

c. Kursy zawodowe 

 Kurs spawacza, 

 Kurs prawa jazdy kat. B 

d. Praktyki zawodowe 

e. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie PN-EN ISO 9001:2001. 
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§ 3 

 

 

Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikami projektu będą uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego  

w Rudniku nad Sanem (Technikum Mechanicznego, Technikum Przemysłu Drzewnego, 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej), którzy złożą kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami 

i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną. Są to uczniowie  

w wieku 16-21 lat w szczególności: mający niską frekwencję, zagrożeni patologiami, chcący 

podnieść kluczowe kompetencje, skorzystać z pomocy pedagogicznej i mający problemy 

edukacyjne. 

2. Przy wyborze uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie także 

następującymi preferencjami do poszczególnych zadań: 

a. Opieka pedagogiczna 

 Opinia wychowawcy 1-5 pkt.  

 Średnia ocen (w pierwszej kolejności osoby z niższą średnią*) 1-6 pkt. 

 Frekwencja (preferowana niższa). 

b. Zajęcia pozalekcyjne 

 Ocena z przedmiotu którego dotyczą zajęcia (w pierwszej kolejności osoby  

z niższą średnią*) 1-6 pkt. 

c. Kursy zawodowe 

 Średnia ocen (w pierwszej kolejności osoby z wyższą średnią*) 1-6 pkt. 

 Frekwencja (preferowana wyższa od średniej) 

 Wiek (16 lat – kurs spawacza, 18 lat - kurs prawa jazdy kat B) 

 W pierwszej kolejności uczniowie kończący szkołę 

d. Praktyki zawodowe 

 Uczniowie klas Trzecich Technikum Mechanicznego i Technikum Przemysłu 

Drzewnego, 

 

Kobiety mają pierwszeństwo udziału w poszczególnych zadaniach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pod uwagę brane są w przypadku klas II, III, IV oceny: roczna, w przypadku klas I ocena ze świadectwa ukończenia 

gimnazjum, frekwencja w klasach II, III, IV: roczna, w przypadku klas I ocena z zachowania ze świadectwa ukończenia 

gimnazjum. 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  4 

 

 

Średnia ocen Punkty 

Powyżej 5,00 5 

Od 4,00 do 4,99 4 

Od 3,00 do 3,99 3 

Od 2,00 do 2,99 2 

Od 1,00 do 1,99 1 

 

 Średnia frekwencja w roku szkolnym 2009/2010 wynosiła 66,7 %. 

 

 

§ 4 

Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w następujących terminach: 

a. Opieka pedagogiczna 

 Od 01.09.2011 r. – 16.09.2011r. 

 Od 03.09.2012 r. – 14.09.2012 r. 

b. Zajęcia pozalekcyjne 

 Od 01.09.2011 r. – 30.09.2011r. 

 Od 03.09.2012 r. – 14.09.2012 r. 

c. Kursy zawodowe 

 Od 01.04.2011 r. – 31.05.2011 r. 

 Od 01.09.2011 r. – 30.09.2011 r. 

 Od 03.09.2012 r. – 28.09.2012 r. 

d. Praktyki zawodowe 

 Od 01.04.2011 r. – 29.04.2011 r. 

 Od 02.04.2012 r. – 30.04.2012 r.  

 Od 01.04.2013 r. – 30.04.2013 r. 

2. Kursy zawodowe będą prowadzone w grupach: 

a. Kurs prawa jazdy kat. B: 

 I gr. od 01.05.2011-30.06.2011 r. – 45 osób, 

 II gr. od 01.10.2011-31.12.2011 r. – 20 osób, 

 III gr. od 01.01.2012-30.06.2012 r. – 23 osoby, 

 IV gr. od 01.09.2012 r.-31.12.2012 r. – 24 osoby, 

 V gr. od 01.03.2013 r.-30.06.2013 r. – 17 osób. 
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b. Kurs spawacza. 

 I gr. od 01.05.2011-30.06.2011 r. – 50osób, 

 II gr. od 01.10.2011-31.12.2011 r. – 25 osób, 

 III gr. od 01.09.2012-31.01.2012r. – 25 osób. 

 

3. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają karty zgłoszeniowe (wzór 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami. Zgłoszenia 

niekompletne nie będą rozpatrywane. 

4. Każdy uczeń przed wypełnieniem deklaracji uczestnictwa w działaniach projektu powinien 

zapoznać się z regulaminem rekrutacji. 

5. Rekrutacja będzie odbywać się do terminów określonych w pkt.1 lub do wyczerpania miejsc. 

6. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie głównych list poszczególnych działań projektu 

oraz list rezerwowych. 

7. Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału  

w projekcie, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika  

z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej. 

8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych wskaźników o kolejności 

na liście rankingowej rozstrzyga termin złożenia wniosku. 

9. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa  

w działaniach projektu. W przypadku niepełnoletności deklarację podpisuje: rodzic lub 

pełnoprawny opiekun ucznia. 

10. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w poszczególnych działaniach projektu jest zobowiązaniem 

ucznia do czynnego i pełnego udziału w zajęciach w ramach projektu. 

11. Uczestnicy projektu zobligowani są również do wypełnienia oświadczenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2). 

12. Regulamin rekrutacji deklaracje uczestnictwa, oświadczenia i inne informacje związane  

z rekrutacją dostępne są w biurze projektu w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego  

w Rudniku nad Sanem oraz na stronie internetowej www.zsrudnik.edu.pl. 

13. Wymagane dokumenty można składać w sekretariacie Zespołu Szkół im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. 

14. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje pod względem formalnym dane zawarte w karcie zgłoszeniowej 

i sporządza listę rankingową. Komisja ustala liczby osób zakwalifikowanych do projektu oraz 

listy osób rezerwowych oraz powiadamia uczniów o zakwalifikowaniu do uczestnictwa  

w projekcie. 

  

http://www.zsrudnik.edu.pl/
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15. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników  

w przypadku: 

a. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wniosek Koordynatora projektu 

uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w zajęciach, 

b. W przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć, 

c. Samodzielnej rezygnacji uczestnika, 

d. Skreślenia go z listy uczniów szkoły. 

 

 

 

 

Rudnik nad Sanem, 14.04.2011 r. Edward Wołoszyn 
(koordynator projektu) 
 


