Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
uczestników projektu „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”
1. Postanowienia ogólne
Niniejszy
w

dokument

Projekcie:

określa

„Nowe

ramowe

kompetencje

zasady,

szansą

na

zakres
rynku

i

warunki

pracy”

uczestnictwa

współfinansowanym

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia
ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na
rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
2. Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Projekt: „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy”;
2.2. Uczestnik Projektu: uczeń lub nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3
w Końskich;
2.3. Beneficjent: Powiat Konecki/Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich
2.4. Biuro Projektu: ul. Piłsudskiego 68, 26-200 Końskie
2.5. RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego;
3. Terytorialny i czasowy zakres Projektu
3.1.Projekt realizowany jest od 01.09.2019 r. do 31.08.2021r.
3.2. Obszarem działania jest województwo świętokrzyskie, powiat konecki, gmina Końskie.
4. Cel Projektu
Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do zatrudnienia
120 uczniów ZSP Nr 3 /I edycja - 60 uczniów i II edycja – 60 uczniów/ w Końskich oraz
podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji przez 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych
poprzez odbyte kursy zawodowe, staże zawodowe u pracodawców oraz kursy kwalifikacyjne,
studia podyplomowe dla nauczycieli.

5. Uczestnicy Projektu
5.1 Uczestnikami

Projektu

mogą

być

uczniowie

i

nauczyciele

Zespołu

Szkół

Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich.
5.2 Wsparciem objęci zostaną uczniowie w wieku 15-20 lat uczący się w zawodach technik
ekonomista,

technik hotelarstwa,

technik informatyk i

technik żywienia i usług

gastronomicznych.
5.3 Po przystąpieniu do Projektu

Uczestnicy Projektu nie mogą korzystać z tego samego

wsparcia w innych projektach finansowanych przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
5.4 O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować

personel projektu tj. koordynator,

asystent koordynatora oraz dyrektor szkoły na podstawie formularzy zgłoszeniowych zgodnie
z zasadami rekrutacji.
6. Rekrutacja
6.1 Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans
6.2 Rekrutacja skierowana jest do uczniów ZSP Nr 3 w Końskich ze szczególnym
uwzględnieniem zawodów: technik

informatyk (15

uczniów)

technik ekonomista

(15 uczniów), technik hotelarstwa (15 uczniów), technik żywienia i usług gastronomicznych
(15 uczniów) z założeniem równości płci w dostępie do wszystkich form kształcenia.
6.3 Rekrutacja trwać będzie w terminie:
od 14.09.2020r. do 25.09.2020r. – 60 uczniów (po 15 uczniów w zawodzie)
wg następujących kryteriów:


uczeń w zawodzie: technik informatyk, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik
żywienia i usług gastronomicznych - 4 pkt



średnia ocen z przedmiotów zawodowych z roku szkolnego 2019/2020:
1,81-2,6

- 5 pkt.,

2,61-3,6

- 4 pkt.,

3,61-4,6

- 3 pkt.,

4,61-5,0

- 2 pkt.,

5,1 - powyżej - 1 pkt.



ocena z zachowania za rok szkolny 2019/2020 od 1 do 6 pkt., gdzie 1 pkt. będzie za ocenę
najniższą a 6 pkt. za ocenę najwyższą.



uczeń który po raz pierwszy korzysta ze wsparcia w ramach funduszy europejskich –
10 pkt.

Maksymalna liczba punktów do otrzymania przez ucznia - 25 pkt.
6.4 W przypadku dwóch lub więcej uczniów z taką samą ilością punktów kwalifikującą
do udziału w projekcie pierwszeństwo mają uczniowie z wyższą frekwencją.
6.5 Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego, które będą
dostępne w sekretariacie ZSP nr 3 w Końskich. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy
złożyć do dnia 25.09.2020 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.30.
6.6 Uczniowie niepełnoletni wypełniają formularz wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi.
6.7 W przypadku braku zainteresowania uczniów w/w zawodach wnioskodawca przewiduje
zrekrutować uczniów z innych zawodów w których kształci.
6.8 Przy rekrutacji premiowani będą uczniowie szkoły, którzy dotychczas nie byli objęci
wsparciem i nie brali udziału w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
6.9 W czasie rekrutacji stworzona będzie lista rezerwowa na wypadek rezygnacji lub wypadków
losowych któregoś z uczestników.
7. Zobowiązania Uczestnika Projektu
7.1 Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału we wszystkich zajęciach
przewidzianych w projekcie.
7.2 W przypadku dużej frekwencji na zajęciach uczestnik może zostać skreślony uczestnictwa
w projekcie a jego miejsce zastąpi kolejna osoba z listy rezerwowej.
7.3 Dla jednego ucznia w danym zawodzie przewidziane są następujące zajęcia:


kursy zawodowe dla 15 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
z doposażeniem pracowni gastronomicznej ( barman, kelner-barista),
 zajęcia ECDL i CISCO kształtujące kompetencje i umiejętności cyfrowe dla 15
uczniów w zawodzie technik informatyk,
 staże zawodowe u pracodawców dla 60 uczniów,

 kursów

zawodowych

dla

15

uczniów

w

zawodzie

technik

ekonomista

z wyposażeniem pracowni ekonomiczno-hotelarskiej (księgowość komputerowa
i obsługi programu Symfonia, obsługa kasy fiskalnej i terminalu płatniczego,
 kursy zawodowe dla 15 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa (obsługa gości
targowo-kongresowych- kurs wyjazdowy do hotelu co najmniej 3 gwiazdkowego,
obsługa

gościa

hotelowego

w

rzeczywistych

warunkach,

połączenie

teorii

z praktyką, obsługa programu hotelowego KW Hotel),
8. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie
8.1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
ramach Projektu, uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie
Koordynatora projektu, składając pisemne oświadczenie, które w przypadku osób niepełnoletnich
podpisuje wraz z prawnym opiekunem. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień dostarczenia
oświadczenia.
8.2. Wobec osoby, która nie będzie uczestniczyła w wybranych formach wsparcia, będą
wyciągane konsekwencje zgodnie z niniejszym Regulaminem.
8.3. W miejsce osoby, która zgodnie z pkt. 8.1. i 8.2. zrezygnuje z uczestnictwa
w projekcie, zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.
9. Postanowienia końcowe
9.1 Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą

przez Dyrektora

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich
9.2 Ostatecznej interpretacji Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Nowe kompetencje
szansą na rynku pracy” dokonuje koordynator, asystent koordynatora, dyrektor szkoły

w

oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014- 2020 oraz odpowiednie przepisy prawa
Unii Europejskiej.
9.3 W przypadku zmian w w/w dokumentacji, ZSP nr 3 zastrzega sobie prawo do zmiany
niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu.
9.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2020 r.

