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REGULAMIN  PROJEKTU 

 

„Modernizacja Kształcenia Zawodowego  

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia rolniczego w Henrykowie” 

 
 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne  

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Modernizacja 

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie”, 

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi 

priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, 

Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie 

jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT. 

2. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie 

w partnerstwie z: 

a) Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze; ul. 

Stary Rynek 17; 65-067 Zielona Góra 

b) Zachodnią Izbą Przemysłowo – Handlową w Gorzowie Wielkopolskim, z siedzibą w 

Gorzowie Wielkopolskim ; ul. Kazimierza Wielkiego 1; 66-400 Gorzów Wielkopolski 

c) Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną im. Jana Benedykta Solfy w Żarach z siedzibą 

w Żarach ul. 9 Maja 11; 68-200 Żary 

d) Uniwersytetem Zielonogórskim z siedzibą w  Zielonej Górze, ul. Licealna 9,  

65-417 Zielona Góra 

 

3. Celem głównym projektu Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności oraz 

uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do 

samozatrudnienia. W wyniku podjętych działań do końca czerwca 2022 roku: - 67 uczniów 

weźmie udział w praktykach, stażach zawodowych, 150 uczniów podniesie swoje kompetencje 

zawodowe poprzez udział w szkoleniach, kursach, zajęciach na uczelniach wyższych, 400 

uczniów skorzysta ze wsparcia doradcy zawodowego, 4 nauczycieli podniesie swoje 

kwalifikacje poprzez studia podyplomowe, kursy, szkolenia zawodowe,  4 nauczycieli podniesie 

swoje kwalifikacje poprzez odbycie stażu w przedsiębiorstwie. Dzięki zakupowi nowoczesnego 
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sprzętu, wykorzystywanego do teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, podniosą się 

kwalifikacje zawodowe młodzieży ZSCKR w Henrykowie. Umiejętność obsługi nowoczesnego 

sprzętu będzie adekwatna do potrzeb współczesnego rynku pracy i stworzy absolwentom 

większe możliwości osiągnięcia sukcesu zawodowego w przyszłości.  Szkoła zostanie 

wyposażona w specjalistyczny sprzęt oraz materiały niezbędne do prowadzenia zajęć 

zawodowych. 

4. Wsparcie skierowane jest do nauczycieli, uczniów ZSCKR w Henrykowie.   

5. Projekt realizowany jest w terminie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2022 r. 

6. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 

1) 1 zadanie: Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców; 

2) 2 zadanie: Praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach; 

3) 3 zadanie: Doradztwo edukacjno – zawodowe; 

 powstanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery; 

 zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym 

4) 4 zadanie: Dodatkowe zajęcia dla uczniów; 

 Kursu prawa jazdy kat „B”; 

 Kurs pt. Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako podstawowe narzędzie 

zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz prawidłowości pracy; 

 Kurs pt. „Catering”; 

 Kurs pt. "Dietetyk"; 

 Kurs pt. "Obsługa kas fiskalnych"; 

 Kurs pt. "Spawanie metodą MIG/MAG”; 

 Kurs pt. „Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin (Obrót i konfekcjonowanie 

środkami ochrony roślin); 

 Kurs pt. „Stosowanie środków ochrony roślin”; 

 Kurs pt. „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym" (uprawnienia 

UDT); 

 Kus pt. "Pilarz drwal”;  

 Kurs pt. ”Obsługa pilarki spalinowej - przerzynka drewna”; 

 Kurs pt. "Bukieciarstwo – florystyka; 

 Kurs dla uczniów – Systemy fotowoltaiczne, projektowanie, wykonawstwo (K,S) - 

poziom podstawowy; 

 Kurs dla uczniów z zakresu: Pompy ciepła - projektowanie, wykonawstwo - poziom 

podstawowy; 

 Obóz naukowy 5 dniowy - analiza i wytwarzanie żywności; 

 Obóz naukowy - Praktyczne i nowoczesne metody w ogrodnictwie; 

5) 5 zadanie: Podnoszenie i nabywanie kompetencji przez nauczycieli 

 Studia podyplomowe - pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących; 

 Studia podyplomowe - energetyka odnawialna ; 

 Studia podyplomowe - technologia żywności i żywienie człowieka; 
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6) 6 zadanie: Modernizacja kształcenia zawodowego 

 

6. Regulamin zawiera: 

1) objaśnienie pojęć, 

2) zasady rekrutacji uczestników projektu, 

3) zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 2. Słowniczek 

 

1. Ilekroć jest mowa o: 

1) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie Regulamin projektu,  

2) projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie, 

3) rekrutacji – należy przez to rozumieć postępowanie mające na celu wyłonienie uczestników 

projektu, 

4) uczestniku projektu (UP) – należy przez to rozumieć osobę, która została przyjęta do realizacji 

zadań projektowych w procesie rekrutacji, 

5) liście uczestników – należy przez to rozumieć wykaz osób przyjętych do projektu, które zostały 

zakwalifikowane do jednego z zadań projektu,  

6) formularzu zgłoszeniowym (FZ) – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą Formularz 

zgłoszeniowy do projektu zawierający deklarację uczestnictwa, zaświadczenie o spełnieniu 

wymagania formalnego bycia uczniem/nauczycielem oraz kryteria  kwalifikacyjne dla ucznia 

(załącznik nr 1), 

7) danych osobowych (DO) – należy przez to rozumieć niezbędne w procesie rekrutacji  

informacje o kandydacie na uczestnika projektu, których niepodanie wyklucza z ubiegania się o 

przyjęcie do projektu (formularz DO stanowi załącznik nr 2), 

8) oświadczeniu uczestnika projektu – należy przez to rozumieć wyrażenie zgody na 

udostępnienie danych osobowych i ich przetwarzanie oraz wyrażenie innych zgód przez 

uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika (załącznik nr 3), 

9) koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę, która nadzoruje i organizuje przebieg 

realizacji projektu, 

10) specjalista do spraw finansowych – należy przez to rozumieć  osobę która prowadzi bieżące i 

prawidłowe prowadzenie wszelkich rozliczeń finansowych projektu. 

 

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnikiem projektu dla uczniów może być osoba, która obligatoryjnie spełnia poniższe kryteria: 

 jest uczniem i kształci się zawodowo w Technikum lub Zasadniczej Szkole Zawodowej  

w Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie  
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 złożyła w terminie komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, podpisanych 

osobiście i/lub przez rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej. 

a) Kryteriami uzupełniającymi w rekrutacji mogącymi wpłynąć na pierwszeństwo udziału ucznia  

w zadaniu 1 „Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców”  są: 

 pierwszym kryterium jest niepełnosprawność uczestnika;  

 drugim kryterium jest kształcenie się w poszczególnych zawodach; 

 trzecim kryterium to średnia ocen powyżej 3.0.  

 czwartym kryterium to frekwencja za ostatnie półrocze. 

 W przypadku większej listy kandydatów niż liczba miejsc na kursie/szkoleniu zostanie 

ostanie utworzona lista rankingowa, w której uwzględni się osiągnięcie średniej ocen 3.0. 

Jeżeli średnią 3.0 przekroczy więcej kandydatów niż będzie miejsc, to wtedy o 

zakwalifikowaniu się na kurs/szkolenie zdecyduję frekwencja za ostatnie półrocze 

b) Kryteriami uzupełniającymi w rekrutacji mogącymi wpłynąć na pierwszeństwo udziału ucznia w 

zadaniu 3 „Doradztwo edukacjno – zawodowe”  są: 

 pierwszym kryterium jest niepełnosprawność uczestnika;  

 drugim kryterium jest uczęszczanie do ostatnich klas;  

c) Kryteriami uzupełniającymi w rekrutacji mogącymi wpłynąć na pierwszeństwo udziału ucznia w 

zadaniu 4 „Dodatkowe zajęcia dla uczniów”  są: 

 pierwszym kryterium jest niepełnosprawność uczestnika;  

 drugim kryterium to średnia ocen powyżej 3.0.  

 trzecim kryterium to frekwencja za ostatnie półrocze. 

 w przypadku większej listy kandydatów niż liczba miejsc na kursie/szkoleniu zostanie 

ostanie utworzona lista rankingowa, w której uwzględni się osiągnięcie średniej ocen 3.0. 

Jeżeli średnią 3.0 przekroczy więcej kandydatów niż będzie miejsc, to wtedy o 

zakwalifikowaniu się na kurs/szkolenie zdecyduję frekwencja za ostatnie półrocze 

2. Uczestnikiem projektu, zad. 2 i 5 dla nauczycieli może być osoba, która obligatoryjnie spełnia 

poniższe kryteria: 

 posiada status nauczyciela w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Henrykowie 

 złożyła w terminie komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, podpisanych  

osobiście. 

a) Kryteriami dodatkowymi mogącymi wpłynąć na pierwszeństwo udziału nauczyciela w projekcie 

w zadaniu 5 są: 

 pierwsze kryterium - nauczyciele niepełnozatrudnieni, którzy dzięki dokształceniu podniosą 

swoje kwalifikacje i będą mogli być zatrudnieni pełnoetatowo. 

 drugie kryterium – kształcenie w zawodzie, do których jest kierowana forma wsparcia; 

 w przypadku braku chętnych wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych dopuszcza się 

uczestnictwo w zadaniu 5 nauczycieli kształcenia ogólnego; 

3. Uczestnik projektu nie ponosi kosztów uczestnictwa. 

4. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 
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1) udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, 

2) zgłaszania uwag dotyczących projektu koordynatorowi lub specjaliście ds. organizacji 

kursów/szkoleń, 

3) oceny organizacji i przebiegu zajęć, 

4) otrzymania zaświadczenia o udziale w zajęciach lub przystąpienia do egzaminu z zajęć 

certyfikowanych – jeśli frekwencja nie była niższa niż 80%  

         5) otrzymania  certyfikatu po zdaniu egzaminu. 

5. Uczestnik zobowiązany jest do: 

1) systematycznego udziału we wszystkich przydzielonych mu formach wsparcia ( w tym 

wynikających z IPD), zgodnie z ustalonym harmonogramem, potwierdzając ten fakt 

własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w przypadku osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności obecność potwierdza nauczyciel swoim podpisem (minimum 80% 

frekwencji w poszczególnych formach wsparcia), 

2) bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 

udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach, 

3) udziału w wydarzeniach promocyjnych projektu, 

4) udzielania informacji na temat rezultatów swojego uczestnictwa w projekcie w celu 

monitorowania realizacji działań, 

5) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego, w tym dbałości 

o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji projektu, 

6) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych. 

6. Inne prawa i obowiązki uczestnika projektu określa Statut ZSCKR w Henrykowie. 

7. Nabór do udziału w Projekcie będzie prowadzony zgodnie z zasadą równości szans kobiet i 

mężczyzn, niedyskryminacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

8. Rekrutacja będzie prowadzona z początkiem każdego roku szkolnego w sposób ciągły, jawny, 

metodą wewnętrzną w formie aktywnej i pasywnej. Forma aktywna to organizowanie spotkań 

informacyjnych dla uczniów i ich rodziców. Forma pasywna to wewnętrzna kampania informacyjna, 

ulotki i plakaty w szkole, informacje na stronie internetowej. 

9. Dokumenty rekrutacyjne, regulamin uczestnictwa, deklaracja będą dostępne w szkole w biurze 

projektu i na stronie internetowej 

10. Dokumenty rekrutacyjne opatrzone wymaganymi podpisami i datą należy złożyć w biurze projektu w 

Zespole Szkół Centrum Kształcenia rolniczego w Henrykowie, Henryków 54, 67-300 Szprotawa;  

11. O przyjęciu uczestnika do projektu decydować będzie lista rankingowa opracowana przez 

koordynatora projektu na podstawie kryteriów wymienionych w §3, pkt. 1 i 2; 

12. Z procesu rekrutacji zostanie sporządzony przez koordynatora projektu protokół rekrutacji; 

13. O wynikach kwalifikacji uczestnik zostaje powiadomiony ustnie. 

14. Uczestnik zakwalifikowany do wybranego zadania musi w tym zadaniu realizować przynajmniej 

jedną formę (jeden rodzaj zajęć). 

15. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do projektu ujęci zostaną na liście rezerwowej.  

Dane z dokumentacji rekrutacyjnej zostaną wprowadzone do systemu SL2014. 
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§ 4. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć powiadamiając 

natychmiast o tym zamiarze koordynatora projektu. 

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania tylko z uzasadnionych 

przyczyn.  

3. Powody, o których mowa w ust. 2, mogą być natury zdrowotnej, wynikać z opuszczenia szkoły 

objętej Projektem lub działania siły wyższej i z zasady nie są znane uczestnikowi w momencie 

rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez Projektodawcę  przy 

współudziale partnerów projektu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji 

Projektu. 

3. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wprowadza 

się w formie aneksu. 

4. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej szkoły: www.rolniczak-henryków.pl w zakładce 

„Modernizacja Kształcenia Zawodowego w ZSCKR w Henrykowie” oraz w biurze projektu;    

 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz zgłoszeniowy do projektu 

2) Formularz Dane osobowe 

3) Oświadczenie uczestnika projektu  

 

 

 

 

Henryków 17.07.2019r.                                                     ………………………………………………… 

                                                                                                                      podpis 

 

 

http://www.rolniczak-henryków.pl/

