REGULAMIN
rekrutacji uczestników projektu „Powiatowa Akademia Profesjonalistów”

§1
Informacje o projekcie
1. Projekt pt. „Powiatowa Akademia Profesjonalistów”, nr RPKP.10.02.03-04-0010/15, realizowany
jest przez Powiat Toruński i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3
Kształcenie zawodowe.
2. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów ze szkół zawodowych
prowadzonych przez powiat toruński, poprzez zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego w
ramach wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych zorganizowanych we współpracy z
pracodawcami.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 do 31.10.2017 r.
4. O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie i uczennice szkół zawodowych (z wyłączeniem
szkół dla dorosłych), dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński, w tym w
szczególności z:
a) Technikum w Gronowie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gronowie, wchodzących w
skład Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie;
b) Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Chełmży, wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chełmży;
c) Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 Specjalnej w Chełmży, wchodzącej w skład Zespołu
Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.
§2
Formy wsparcia
1. Wsparcie oferowane uczestnikom projektu obejmuje następujące formy:
a) staże zawodowe dla uczniów technikum w wymiarze 150 godz.;
b) praktyki zawodowe dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych w wymiarze 150 godz., z
wyłączeniem pracowników młodocianych.
2. Staż/praktyka zawodowa odbędzie się u pracodawcy na terenie województwa kujawskopomorskiego w okresie: maj – sierpień 2017.
3. Staż/praktyka zawodowa realizowana będzie na podstawie programu opracowanego przez
nauczyciela zawodu, dyrektora szkoły we współpracy z pracodawcą. Program dostosowany
zostanie do warunków zakładu pracy oraz predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych,
poziomu wykształcenia, dotychczasowych kwalifikacji zawodowych uczestnika projektu.
4. Opiekę nad uczniem i realizacją stażu/praktyki w miejscu pracy sprawuje wskazany przez
pracodawcę opiekun.
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5. Za odbycie stażu/praktyki uczestnik projektu otrzymuje stypendium, Ponadto zapewnione dla
niego zostanie szkolenie bhp, ubranie robocze, ubezpieczenie, narzędzia i materiały zużywalne
podczas realizacji stażu/praktyki zawodowej oraz zwrot kosztów dojazdu.
6. Szczegółowe zasady udziału w stażu/praktyce, dokumentowania jego/jej przebiegu i wypłaty
stypendium określi odrębna umowa z uczestnikiem projektu.
7. Dla uczestników projektu zaplanowano 60 staży zawodowych, wsparcie obejmie uczniów
Technikum w Gronowie uczących się w zawodach:
a) technik żywienia i usług gastronomicznych,
b) technik pojazdów samochodowych,
c) technik mechanizacji rolnictwa / technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
d) technik hotelarstwa,
e) technik informatyk.
8. Dla uczestników projektu zaplanowano 30 praktyk zawodowych, wsparcie obejmie:
a) 10 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Chełmży – w zawodzie kucharz;
b) 12 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 Specjalnej w Chełmży – w zawodzie
kucharz, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
c) 8 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gronowie – w zawodzie kucharz, mechanik
pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.
9. W przypadku niewykorzystania przez szkołę limitu ilości uczniów uczestniczących w praktykach
zawodowych, zostaje on przekazany innej szkole.
§3
Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. Do ubiegania się o uczestnictwo w projekcie uprawnieni są uczniowie i uczennice, którzy
spełniają kryteria obligatoryjne:
a) posiadają status ucznia jednej ze szkół objętych projektem we wskazanym wyżej
zawodzie, tzn. w momencie przystąpienia do projektu – podpisania deklaracji
uczestnictwa – powinny znajdować się w okresie poprzedzającym ukończenie szkoły
poświadczone świadectwem (a więc pobierają naukę i korzystają z praw ucznia);
b) posiadają status osoby z niepełnosprawnościami – dotyczy tylko uczniów z Zasadniczej
Szkoły Zawodowej nr 2 Specjalnej w Chełmży;
c) nie korzystały i nie korzystają ze wsparcia w formie staży/praktyk zawodowych u
pracodawców w innych projektach w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja
RPO WK_P 2014-2020;
d) wyrażą – poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych – chęć podwyższenia kwalifikacji
zawodowych i umiejętności praktycznych w wyuczanym zawodzie.
2. W przypadku zbyt dużej liczby uczniów chętnych odbyć staż/praktykę w stosunku do liczby miejsc
w projekcie, obowiązywać będą kryteria premiujące o określonej wadze punktowej (maksymalnie
można otrzymać 100 pkt):
a) status kobiety w zawodach mieszanych pod względem płci (30 pkt);
b) nauka w zawodzie rekomendowanym przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy (50 pkt), lista
zawodów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
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c) ocena z zachowania z poprzedniego roku szkolnego (lub też – w przypadku ucznia kl. I – z
I semestru):
10 pkt – zachowanie bardzo dobre i wyżej;
5 pkt – zachowanie dobre;
0 pkt – zachowanie poprawne i niżej;
d) średnia ocen z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku szkolnego (lub też – w
przypadku ucznia kl. I – z I semestru):
średnia 4.0 i więcej – 10 pkt;
średnia 3.9 - 3.0 – 5 pkt;
średnia poniżej 3.0 – 0 pkt.
3. Uczestnikami projektu zostaną osoby, które spełnią kryteria obligatoryjne, a w przypadku zbyt
dużej liczby chętnych - uzyskają najwyższą sumę punktów w danej szkole, zgodnie z podaną wyżej
liczbą miejsc staży/praktyk zawodowych.
4. W przypadku uzyskania przez kilku uczniów tej samej liczby punktów, o zakwalifikowaniu do
udziału w projekcie zadecyduje opinia pedagoga szkolnego, z uwzględnieniem sytuacji życiowej
ucznia - pierwszeństwo mają uczniowie w trudniejszej sytuacji życiowej. Podobnie tworzy się
kolejność na liście rezerwowej.
§4
Procedura rekrutacji grupy docelowej
1. Rekrutacja odbywać się będzie począwszy od ogłoszenia zarządzenie Dyrektora szkoły i trwać
będzie do momentu zakwalifikowania określonej w projekcie liczby uczestników.
2. Nabór uczestników do projektu obejmuje następujące etapy:
a) wypełnienie i dostarczenie przez uczniów dokumentów rekrutacyjnych;
b) weryfikację dokumentów i wybór uczestników projektu przez Komisję rekrutacyjną;
c) ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do projektu wraz z listą rezerwową.
3. Wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi są:
a) formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
b) zaświadczenie o statusie ucznia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;
c) oświadczenie uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
4. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły, do której
uczeń uczęszcza lub do koordynatora szkolnego. Dokumenty muszą zostać podpisane przez
ucznia, a w przypadku osoby niepełnoletniej – dodatkowo przez jego rodzica/opiekuna
prawnego.
5. Wyboru uczestników projektu dokonuje Komisja rekrutacyjna powołana w każdej ze szkół, z
koordynatorem szkolnym w swoim składzie.
6. Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji spełnienia kryteriów rekrutacji w następujący sposób:
a) status ucznia, zawód rekomendowany, ocena z zachowania i średnia ocen – w oparciu o
zaświadczenie o statusie ucznia (z sekretariatu lub od wychowawcy klasy);
b) status ucznia z niepełnosprawnościami – w oparciu o orzeczenie PPP o potrzebie
kształcenia specjalnego;
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12.

c) korzystanie z form wsparcia w formie stażu/praktyki i chęć podwyższania kwalifikacji – w
oparciu o oświadczanie uczenia zawarte w formularzu rekrutacyjnym.
Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie będą
zapisane na liście rezerwowej i mają pierwszeństwo do przystąpienia do projektu w przypadku
rezygnacji innych uczestników.
Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.
Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół zawierający wykaz osób zakwalifikowanych do
udziału w projekcie wraz z listę rezerwową (o ile dotyczy).
Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
W przypadku niewyłonienia odpowiedniej liczby uczniów, przeprowadzona zostanie rekrutacja
uzupełniająca.
Rekrutację zakończy podpisanie umów na realizację stażu/praktyki zawodowej.
§5
Postanowienia końcowe

1. Osoba zakwalifikowana do projektu może zrezygnować z uczestnictwa w stażu/praktyce przed
podpisaniem umowy, składając u szkolnego koordynatora projektu stosowane oświadczenie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły
i zasady wynikające z Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15l a także przepisy
wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego.
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygane są przez
koordynatorów szkolnych i koordynatora projektu.

Załączniki:
1. Lista zawodów rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Toruniu.
2. Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie.
3. Zaświadczenie o statusie ucznia.
4. Oświadczenie uczestnika projektu.
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