
 
 

 
 
REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu  „Powiat oleśnicki dla rynku pracy”  (zwanego dalej 

„Projektem”). 
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach RPO WD 2014-2020. 
3. Projekt jest realizowany przez Powiat Oleśnicki (zwany dalej „organizatorem”)   
4. Projekt realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 31.10.2018 r. 
 

 
§ 2 

Ogólne zasady 
 

1. Komisja Rekrutacyjna składa się z koordynator szkolny, dyrektor szkoły oraz dwóch nauczycieli odpowiedzialnych za 
wsparcie w rekrutacji.  

2. Dokumenty rekrutacyjne stanowią: formularz rekrutacyjny z oświadczeniem, deklaracja uczestnictwa i regulamin 
uczestnictwa. 

3. Uczestnik/uczestniczka projektu to uczeń/uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie, Sycowie, 
Twardogórze lub Międzyborzu, w którego imieniu rodzic/opiekun prawny podpisał deklarację uczestnictwa                                      
w Projekcie oraz nauczyciel/ka zatrudniony/a w tychże szkołach, który/a podpisał/a osobiście taką deklarację. 

4. Kryterium formalne, które musi zostać spełnione aby uczestniczyć w działaniach projektowych: uczeń/uczennica 
uczący się w szkołach objętych projektem, nauczyciel/nauczycielka zatrudnieni w szkołach objętych  projektem. 

5. Cel projektu: jest poprawa, jakości kształcenia w 4 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie 
Oleśnicy. Głównym zdiagnozowanym problemem na który odpowiada projekt jest niedostosowanie systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oleśnicki do potrzeb 
rynku pracy. Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia w 4 szk. (CEL DLA SZK.) prowadzących kształcenie 
zawodowe w PO (Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im Władysława Reymonta w Bierutowie, Zespól Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie, Zespól Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, zwiększenie szans 418 (145 K, 273 M) uczniów 
szkół objętych projektem na rynku pracy (CEL DLA UCZ.) oraz podniesienie kompetencji 18 N (11 K, 7M) (CEL DLA 
NAUCZ.) szkół objętych projektem do 31.10.2018r. Projekt obejmie wsparciem 418 uczniów i 18 nauczycieli zawodu. 
Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację powiązanych działań: organizację praktycznych form  nauczania – staże 
dla uczniów, dostosowanie kształcenie i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie 
na rynku - w tym współprace w dostosowywaniu oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku 
pracy, współpracę z otoczeniem społ. – gosp. w tym uczelniami wyższymi, udział w zajęciach i wyjazdach 
naukowych, wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, 
doradztwo  edukacyjno -zawodowe, tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe 
dla nauczania zawodu, szkolenia dla nauczycieli zawodu pod kątem korzystania z TIK w nauczaniu i studia 
podyplomowe dla nauczycieli. Rezultatem będzie uzyskanie kompetencji i kwalifikacji zaw. przez 10 naucz. 355 ucz., 
potwierdzone  uzyskaniem certyfikatu a efektem poprawa jakości kształcenia i lepsze dopasowanie kształcenia do 
potrzeb rynku pracy (efekt mierzony opiniami pracodawców). Kompleksowe wsparcie zarówno uczniów, nauczycieli 
jak i samych placówek pozwoli na podniesienie jakości kształcenia zawodowego i zwiększy praktyczne umiejętności 
uczniów co przyczyni sie do płynnego przejścia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. 

6. Otwarty charakter rekrutacji oznacza, że rekrutacja jest prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie równych 
szans, w  tym równości płci. Jedna osoba może być objęta więcej niż 1 formą wsparcia. 

7. Termin rekrutacji: Okres czasu w jakim odbywać się będzie rekrutacja do poszczególnych zadań, każdorazowo 
podany przed rozpoczęciem danej inicjatywy. W przypadku nieosiągnięcia zamierzonej liczby uczestników                                
w założonym okresie rekrutacji, komisja rekrutacyjna może wydłużyć czas trwania rekrutacji. Uczestnicy, którzy nie 
zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. W razie przerwania 
udziału w projekcie przez któregoś z uczestników, możliwe jest przyjęcie uczestnika z listy rezerwowej. 

8. Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, pok. 405 
 
 
 
 



 
§ 3 

Kryteria rekrutacji uczniów i uczennic 
 

I. W ramach projektu są przewidziane następujące kursy specjalistyczne dla uczniów w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Bierutowie (ogółem 100 osób):  

1. Projektowanie stron HTML+CSS – 10 osób  
2. Program. W Java – 10 osób 
3. Projektowanie sieci – 10 osób 
4. Projektowanie PHP – 10 osób 
5. Administrator baz danych – 10 osób 
6. Operator wózka jezdniowego – 10 osób 
7. Spawanie metoda MAG – 10 osób  
8. Obsługa kasy fiskalnej – 10 osób 
9. Programy biurowe w administracji – 10 osób 
10. Prezentowanie informacji w biznesie – 10 osób 

II. W ramach projektu są przewidziane następujące kursy specjalistyczne dla uczniów w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu (ogółem 100 osób): 

1. Barman – 10 osób 
2. Carving – 10 osób 
3. Kelner – 10 osób 
4. Florysta – 10 osób 
5. Obsługa kasy fiskalnej – 10 osób 
6. Prawo jazdy kat B – 20 osób  
7. Operator wózka jezdniowego – 10 osób 
8. Spawanie metoda MAG – 10 osób 
9. Kurs operatora koparko - ładowarki –10 osób 

 
III. W ramach projektu są przewidziane następujące kursy specjalistyczne dla uczniów w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sycowie (ogółem 233 osoby): 
1. Prawo jazdy kat. B – 48 osób  
2. Operator wózka jezdniowego – 24 osoby  
3. Spawanie metoda MAG – 24 osoby  
4. Obsługa programu comarch optima – 12 osób  
5. Programy biurowe w administracji – 12 osób 
6. Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym – 12 osób 
7.  Inżynieria projektowania CAD – 12 osób  
8. Obsługa kasy fiskalnej – 24 osoby  
9. Pracownik usług kosmetycznych – 10 osób 
10. Monter stolarki budowlanej – 10 osób 
11. Wykonywanie usług kelnerskich – 7 osób  
12. Carving – 12 osób  
13. Barista – 7 osób  
14. Podstawy techniki światłowodowej – 7 osób 
15.  Zdobienie tortów – 5 osób  
16. Monter instalacji fotowoltaicznej – 4 osoby  
17. Monter pomp ciepła – 3 osoby  

IV. W ramach projektu są przewidziane następujące kursy specjalistyczne dla uczniów w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Twardogórze (ogółem 128 osób): 

1. Prawo jazdy kat. B – 48 osób  
2. Operator wózka jezdniowego – 15 osób  
3. Obsługa kasy fiskalnej – 15 osób   
4. Grafika komputerowa – 10 osób   
5. Specjalista ds. Funduszy UE – 10 osób  
6. Pracownik usług kosmetycznych – 10 osób  
7. Obsługa programu Comarch Optima – 10 osób  
8. Prezentowanie informacji w biznesie – 10 osób 

V. Staże zawodowe dla uczniów  
1. Staże dla uczniów ZSP w Bierutowie – 40 osób  
2. Staże dla uczniów ZSP w Międzyborzu – 40 osób 
3. Staże dla uczniów ZSP w Sycowie – 40 osób 
4. Staże dla uczniów ZSP w Twardogórze – 40 osób 
 



 
VI. Kursy specjalistyczne realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi  

1. ZSP Bierutów: kurs wyjazdowy dla uczniów w zawodzie technik agrobiznesu – 20 osób  
2. ZSP Bierutów: kurs wyjazdowy dla uczniów w zawodzie technik informatyk – 20 osób 
3. ZSP Międzybórz kurs wyjazdowy dla uczniów w zawodzie technik hotelarstwa – 10 osób 
4. ZSP Międzybórz kurs wyjazdowy dla uczniów w zawodzie technik żywienia – 20 osób 
5. ZSP Syców kurs wyjazdowy dla uczniów w zawodzie technik ekonomista – 20 osób 
6. ZSP Syców kurs wyjazdowy dla uczniów w zawodzie technik  mechanik– 10 osób 
7. ZSP Twardogóra kurs wyjazdowy dla uczniów w zawodzie technik ekonomista – 20 osób 
8. ZSP Twardogóra kurs wyjazdowy dla uczniów w zawodzie technik organizacji reklamy – 20 osób 

 
VII. Wyjazdy naukowe uczniów ZSP w Bierutowie w ramach współpracy szkół z otoczeniem społeczno 

gospodarczym  
1. Wyjazd do Arboretum w Wojsławicach – 15 uczestników 
2. Wyjazd POLGRA Poznań – 15 uczestników 

VIII. Wyjazdy naukowe uczniów ZSP w Międzyborzu w ramach współpracy szkół z otoczeniem społeczno 
gospodarczym  

1. Wyjazd POLGRA Poznań – 15 uczestników 
2. Wyjazd na Targi Turystyki i Hotelarstwa do Warszawy – 15 uczestników 

IX. Wyjazdy naukowe uczniów ZSP w Sycowie w ramach współpracy szkół z otoczeniem społeczno gospodarczym  
1. Wyjazd na Targi Motoryzacyjne do Krakowa  – 15 uczestników 
2. Wyjazd na Forum Ekonomiczne do Krynicy Zdroju – 15 uczestników  

X. Wyjazdy naukowe uczniów ZSP w Twardogórze  w ramach współpracy szkół z otoczeniem społeczno 
gospodarczym  

1. Wyjazd na Forum Ekonomiczne do Krynicy Zdroju – 15 uczestników 
2. Wyjazd na Golden Marketing do Poznania – 15 uczestników  

 
XI. Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie współpracy między szkołami w Twardogórze, 

Bierutowie,  Międzyborzu i Sycowie, dla wszystkich uczestników projektu w sumie 418 osób 
1. Bierutów 80 osób 
2. Międzybórz 80 osób  
3. Twardogóra 95 osób  
4. Syców 163 osoby  

XII. Do poszczególnych form wsparcia będą wybierani uczniowie zgodnie z merytorycznymi kryteriami 
rekrutacyjnymi: 

1. Sytuacja społeczna i ekonomiczna – dzieci z domu dziecka, z rodzin niepełnych, niski dochód na jedną 
osobę w rodzinie (1 pkt.)  

2. Płeć- pierwszeństwo w projekcie dla kobiet (2 pkt.) oraz  
3. Osób niepełnosprawnych (5 pkt.) – osoby niepełnosprawne będą mieć pierwszeństwo w każdej formie 

wsparcia  
 

V. Osoby zakwalifikowane do danych zajęć są zobowiązane do złożenia oświadczenia dotyczącego uczęszczania na 
całość zajęć oraz podejścia do egzaminów końcowych. W przypadku nieuczęszczania na zajęcia osoba zostanie 
skreślona z listy zajęć, a na jej miejsce zostanie przyjęty kolejny uczeń/uczennica z listy rezerwowej. 

VI.  W wyznaczonym przez komisje rekrutacyjną terminie należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych na 
podstawie, których zostaną wyłonieni uczestnicy kursów/szkoleń/ staży 

VII. W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc dodatkowa preferencja, w ramach ustalonych parytetów  
i kryteriów, w ramach zaplanowanych parytetów płci pierwszeństwo dostępu dla uczniów/uczennic                                       
z niepełnosprawnością.  
 

 
§ 4 

Kryteria rekrutacji nauczycieli i nauczycielek 
 
I. W ramach projektu są przewidziane szkolenia dla nauczycieli zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Syców: 
1. Studia podyplomowe  przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych – technika 

samochodowa (2 osoby)  
2. Szkolenia dla nauczycieli  z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (16 osób)  

II. Do poszczególnych szkoleń zostaną wybrani nauczyciele na podstawie kart zgłoszeniowych zgodnie z kryteriami 
rekrutacyjnymi: 

1. nauczyciele kształcący w ramach zawodów nowo wprowadzanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego, wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo tworzenia 



 
 
nowych kierunków nauczania lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym 
rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego. 

 
§ 5 

Przebieg rekrutacji 
 
1.    Uczestnik/czka składa podpisane dokumenty rekrutacyjne w szkole macierzystej. 
2. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje uczestników zgodnie z powyżej opisanymi kryteriami. 
3. Listy zakwalifikowanych uczestników dostępne są w szkole macierzystej oraz w biurze projektu.  
4. Osobom niezakwalifikowanym przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej w formie pisemnej, 

złożonej w biurze projektu w terminie 3 dni roboczych od zamknięcia rekrutacji i udostępnienia list w biurze projektu. 
Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni kalendarzowych. 

5. O terminie zamknięcia rekrutacji i udostępnienia list uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem 
wychowawców/dyrektorów szkół.  

 


