REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI
uczestników projektu pn. „Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego” realizowanego przez
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Maz. w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Nr projektu: 2020-1-PL01-KA102-080174
§1. Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie pn. „Ścigaj
marzenia rozwoju zawodowego”.
2. Projekt realizowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Organizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Maz.
ul. Nadrzeczna 17/25; 97-200 Tomaszów Maz.
4. Okres realizacji projektu: 01.10.2020-30.09.2022
5. Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie
Maz. ul. Nadrzeczna 17/25; 97-200 Tomaszów Maz, w pracowni nr 206.
6. Głównym cele projektu jest: nabycie kluczowych, praktycznych kompetencji
zawodowych, interdyscyplinarnych (kluczowych) i językowych (wskazanych w efektach
kształcenia) przez 70 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w Tomaszowie
Mazowieckim, dzięki realizacji modułowego kształcenia praktycznego w Hiszpanii oraz
ustanowienie międzynarodowego poziomu funkcjonowania placówki.
7. CELE ZAWODOWE • Technicy architektury krajobrazu: nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych
dotyczących planowania, projektowania (z wykorzystaniem oprogramowania
komputerowego) i organizacji ekologicznych, roślinnych ogrodów, ich pielęgnacji i
nawadniania;
• Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: wiedza i umiejętność
projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem zasilania, jej
programowania, diagnostyki oraz wykorzystanie oprogramowania PVGIS w obszarze
analizy działania systemu solarnego;
• Technicy analitycy: wiedza i umiejętności w obszarze analizy i przygotowania próbek
środowiskowych i kosmetycznych pod kątem chemicznych i mikrobiologicznych
zanieczyszczeń według procedur/form obowiązujących w przedsiębiorstwie
i obowiązujących norm i przepisów;
8. CELE JĘZYKOWE
-doskonalenie i poszerzenie znajomości j. angielskiego branżowego poprzez praktyczne
jego użycie w środowisku pracy org. przyjmującej;
-posługiwanie się dokumentacją techniczną, instrukcjami, projektami w języku
angielskim w stopniu umożliwiającym realizację zadań zawodowych;
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9. CELE KOMPETENCJE KLUCZOWE
-rozwój kompetencji cyfrowych uczestników w zakresie poszukiwania, przetwarzania i
prezentowania danych i informacji w procesie pracy/nauki, tworzenie treści
cyfrowych;
-rozwój współpracy i pracy zespołowej: wzrost efektywności współpracy w grupie
projektowej/zadaniowej, rozwój postawy odpowiedzialności za zadania, cel pracy
zespołu, efekty pracy/nauki;
-rozwój kompetencji technicznych: rozwijanie techniczno – analitycznego sposobu
rozwiązywania problemów, tworzenie, stosowanie i interpretacja danych/informacji
w postaci wzorów, modeli wykresów, zestawień tabelarycznych;
10. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 70 uczniów Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Maz. kształcący się w zawodach:
a. TECHNIK ANALITYK,
b. TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
c. TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
11. Organizacją przyjmującą w projekcie jest z EUROMIND PROJECTS SL, Adres: AVENIDA
CIUDAD DE LINARES 2 P Hiszpania, Ubeda Jaen.
12. Z tytułu uczestnictwa w projekcie nie pobiera się żadnych opłat.
§2. Zakres wsparcia
1. Projekt przewiduje mobilność zagraniczną uczestników wraz ze stażem zawodowym
trwającą łącznie 14 dni.
2. Do ubiegania się o uczestnictwo w projekcie uprawnieni są:
WSZYSCY UCZNIOWIE/UCZENNICE TECHNIKUM NR 6 w ZSP NR 8 Z KL. II i III W ROKU
SZKOLNYM 2020/2021 w zawodach:
• TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU,
• TECHNIK ANALITYK,
• TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ,
Do udziału w projekcie zachęcani są zarówno uczennice jak i uczniowie klas technikum.
3. Projekt przewiduje wyjazdy w trzech grupach projektowych w terminach:
• I grupa: 23.05.2021-05.06.2021 - 12 uczniów/uczennic TECHNIK URZĄDZEŃ I
SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ oraz 17 uczniów/uczennic TECHNIK
ANALITYK
• II grupa: 14.11.2021-27.11.2021- 12 uczniów/uczennic TECHNIK ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU oraz 8 uczniów/uczennic TECHNIK ANALITYK
• III grupa: 02.01.2022-15.01.2022 - 21 uczniów/uczennic TECHNIK ANALITYK
4. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa:
a. koszty zakupów biletów lotniczych
b. ubezpieczenia
c. wyżywienia
d. zakwaterowania do wysokości ryczałtu określonego w budżecie programu;
5. Każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie (UCZEŃ/UCZENNICA) bierze
udział we wszystkich przewidzianych w projekcie formach wsparcia:
a. przygotowanie językowe – 25h
b. przygotowanie kulturowe –6 h
c. przygotowanie pedagogiczne – 6h
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d. przygotowanie zawodowe -5 h
e. spotkania organizacyjne -6 h
f. staż zawodowy u pracodawców – 2 tygodnie poza granicami kraju.
6. Wszystkie zajęcia w projekcie są zajęciami dodatkowymi odbywającymi się poza
godzinami lekcyjnymi w czasie wolnym.
7. Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w niezbędne materiały dydaktyczne, sprzęt,
odzież ochronną niezbędne do realizacji staży oraz zajęć przewidzianych w ramach
projektu.
8. Nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są w niniejszym
regulaminie, pozostaje w gestii Koordynatora projektu oraz Dyrektora ZSP8 w
Tomaszowie Maz.
§3. Promocja projektu
1. Informacje o projekcie umieszczane są na szkolnej stronie internetowej: http://zsp8.eu
w zakładce Projekty „Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!”.
2. W szkole prowadzona jest akcja promocyjno-informacyjna dla uczniów klas Technikum
nr 6. Uwzględni ona kanały tradycyjne oraz internetowe. Obejmuje ona:
a. przekazywanie zasad uczestnictwa w projekcie oraz korzyści z niego płynące;
b. przekazywanie materiałów reklamujących projekt bezpośrednio uczniom jak
i rodzicom – ulotki, plakaty;
c. spotkania informacyjne dla uczniów oraz rodziców prowadzone przez nauczycieli
przedmiotów zawodowych/koordynatora projektu;
d. bieżące informacje o działaniach podejmowanych w projekcie.
§4. Zasady rekrutacji uczestników
1. Rekrutacja do projektu obywać się będzie na terenie szkoły, zgodnie z przedstawionym
regulaminem i kryteriami oraz poszanowaniem zasady równości szans i równości płci.
2. Rekrutacji zgodnie z kryteriami dokonywać będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez
Dyrektora szkoły w skład której wejdą: wicedyrektor, Koordynator projektu, nauczyciel
przedmiotów zawodowy, przedstawiciel Rady Rodziców.
3. Udział w projekcie odbywa się na zasadzie dobrowolności po wyrażeniu pisemnej zgody
ucznia i rodziców lub opiekunów prawnych.
4. DO PROJEKTU ZAKWALIFIKOWANYCH ZOSTANIE:
• 46 UCZENNIC/UCZNIÓW ZAWODZIE TECHNIK ANALITYK,
• 12 UCZENNIC/UCZNIÓW ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ
• 12 UCZENNIC/UCZNIÓW ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
5. Wszyscy zainteresowani uczniowie udziałem w projekcie w I grupie wyjazdowej z
zawodów technik analityk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
• Formularz zgłoszeniowy - do pobrania z sekretariatu szkoły lub ze strony szkoły
www.zsp8.eu, zakładka Projekty – „Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!”
(wydrukowane w kolorze)
• Autoprezentacja na temat "Jestem uczestnikiem programu PO WER"
• Kserokopia dowodu osobistego/legitymacja szkolna.
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6. Wszystkie dokumenty, zainteresowany udziałem uczeń/uczennica powinien złożyć w
zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!”
– REKRUTACJA; w terminie do 5.02.2021 r do godz.15.00.
7. Formularz zgłoszeniowy będzie podstawą do rozpatrywania kandydatury
ucznia/uczennicy do udziału w projekcie. Kolejność składania formularzy nie jest
kryterium rekrutacyjnym. Z uwagi na to iż, uczniowie Technikum nr 6 są osobami
niepełnoletnimi formularze podpisane muszą zostać również przez rodziców/opiekunów
prawnych kandydatów.
8. Rekrutacja do grupy wyjazdowej II i III odbędzie się w terminie późniejszym.
9. KRYTERIA REKRUTACJI:
W projekcie przyjmuje się 5 głównych kryteriów:
a. średnia ocen z przedmiotów zawodowych z roku szkolnego 2019/2020 (grupa I)
• średnia powyżej 4,5 – 6 punktów
• średnia od 4,49 – 4,00- 4 punkty
• średnia od 3,99-3,00 – 2 punkty
• średnia od 2,99– 2,70 - 1 punkt
• średnia poniżej 2,70 -0 punktów
b. frekwencja z roku szkolnego 2019/2020 (grupa I)
• 91% -100% - 6 punktów
• 81% -90% - 4 punkty
• 80%-70% - 2 punkty
c. ocena z zachowania z roku szkolnego 2019/2020 (grupa I)
• ocena wzorowa i bardzo dobra – 6 punktów
• ocena dobra -4 punkty
• ocena poprawna - 3 punkty
• ocena nieodpowiednia – 2 punkty
• ocena naganna – brak możliwości udziału w projekcie
d. ocena roczna z języka angielskiego z roku szkolnego 2019/2020 :
• ocena celujący-bardzo dobry -6 punktów
• ocena dobry- 4punkty
• ocena dostateczny- 3 punkty
• ocena dopuszczający-2 punkty
• ocena niedostateczny- brak możliwości udziału w projekcie
e. autoprezentacja na temat "Jestem uczestnikiem programu PO WER",
przedstawiona w formie pisemnej min. 500 znaków (oceniający: Komisja
rekrutacyjna: 0-5 punktów)
Dodatkowe kryteria rekrutacyjne:
f. uczniowie, którzy pochodzą z rodziny niepełnej 2 punkty
g. uczniowie o niskim statusie materialnym 3 punkty
h. uczniowie z niepełnosprawnościami 5 punktów
Dane niezbędne do otrzymania dodatkowych punktów będą pochodzić z dokumentów
złożonych przez kandydata/rodzica wraz z formularzem zgłoszeniowym;
10. Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję rekrutacyjną na
podstawie weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
11. W terminie do dnia 15.02.2021 roku Koordynator projektu ogłosi listę uczniów/uczennic
przyjętych do projektu, która zostanie podana do publicznej wiadomości, wraz z listą
rezerwową zawierającą po 3 osoby w każdym zawodzie.
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12. W razie nadzwyczajnej potrzeby, przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji
uzupełniającej w trybie pilnym. Odbędzie się ona na tych samych warunkach, co pierwszy
etap rekrutacji.
13. Uczniowie/uczennice, którzy z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowani do
udziału w projekcie zostaną wpisani na listę rezerwową z prawem pierwszeństwa w
przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie przez uczestnika projektu.
14. W przypadku niezakwalifikowania się uczestnika do projektu, przysługuje mu prawo do
wniesienia odwołania.
15. Odwołanie od decyzji Komisji rekrutacyjnej należy wnieść na piśmie w ciągu 3 dni
roboczych od dnia opublikowania listy zakwalifikowanych. Pismo wraz z uzasadnieniem
należy złożyć w sekretariacie szkoły.
16. Dyrektor szkoły ma 2 dni robocze od daty wpłynięcia odwołania na rozpatrzenie go i
wydanie decyzji.
17. Odwołania złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
18. Decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 5. Obowiązki uczestników projektu
1. UCZESTNIK ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU ZOBOWIĄZANY JEST DO:
a. Złożenia podpisanych dokumentów potwierdzających uczestnictwo w projekcie
(deklaracja przystąpienia do projektu, umowa pomiędzy organizacją wysyłającą
a uczestnikiem mobilności wraz z załącznikami, oświadczeń dotyczących
przetwarzania danych osobowych)podpisanych przez uczestnika oraz opiekunów
prawnych,
b. aktywnego, systematycznego udziału w zajęciach przewidzianych w projekcie
(wymagana frekwencja min. 80% godzin na wszystkich zajęciach, nieobecności na
zajęciach muszą być usprawiedliwione przez opiekunów prawnych),
c. aktywnego uczestniczenia w stażu zawodowym;
d. przestrzegania zasad zachowania, określonych przez kadrę prowadzącą zajęcia
i opiekunów z uwzględnieniem BHP,
e. przestrzegania zasad i regulaminów wycieczek szkolnych obowiązujących w ZSP nr 8,
podczas pobytu na stażu zawodowym poza granicami kraju,
f. potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez każdorazowe złożenie podpisu
na liście obecności,
g. wypełniania ankiet, testów oraz wszystkich dokumentów przewidzianych w projekcie,
h. bieżącego informowania Koordynatora projektu w wszelkich zdarzeniach mogących
zakłócić dalsze uczestnictwo w projekcie,
i. przestrzeganie regulaminu staży u pracodawcy określonego odrębnym dokumentem.
§6. Rezygnacja lub skreślenie uczestnika.
1.

2.

Uczniowie/uczennice zakwalifikowani do udziału w projekcie mają prawo do REZYGNACJI
Z UDZIAŁU W PROJEKCIE, składając pisemną rezygnację do Koordynatora projektu na
7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
W trakcie trwania projektu rezygnacja uczestnika jest dopuszczalna jedynie
w przypadkach uzasadnionych, potwierdzonych zdarzeniem losowym, zmianą szkoły lub
adresu zamieszkania i wymaga pisemnego złożenia rezygnacji do Koordynatora projektu
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najpóźniej 7 dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn.
3. UCZENNICA/UCZEŃ ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU MOŻE BYĆ SKREŚLONY Z LISTY
UCZESTNIKÓW w następujących przypadkach:
a. na wniosek nauczyciela/opiekuna stażu/ wykładowcę prowadzących odpowiedni typ
zajęć w projekcie lub na wniosek Szkolnego Koordynatora Projektu uzasadniony
rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w projekcie,
b. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach powyżej 15% puli
godzin przewidzianych w ramach określonych zajęć,
c. pisemnej rezygnacji uczestnika,
d. skreślenia z listy uczniów ZSP8.
4. Skreślenia dokonuje Koordynator projektu informując Dyrektora ZSP8.
§7. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik projektu i jego rodzic pisemnie potwierdzają zapoznanie się z regulaminem
projektu i rekrutacji.
2. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z
prawdą.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego
regulaminu.
4. W kwestiach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator
projektu.
5. Uczestnik projektu podpisem na oświadczeniu wyraża zgodę na udostępnianie i
przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997o ochronie danych
osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883 z późń. zm.). Dane przetwarzane będą na potrzeby
projektu.
6. Regulamin obowiązuje na okres realizacji projektu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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