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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

„Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy – kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów  
i nauczycieli  Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.”  

Nr: POKL.09.02.00-30-065/11 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach z Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Biuro Projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego, 63-000 Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 27/015, 
telefon (61) 2853864, www.zszsroda.pl 
 

§ 1 
SŁOWNIK POJĘĆ 

 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 

• Beneficjent/Wnioskodawca – Powiat Średzki/ Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. 
• Realizator Projektu : ZSZ im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. 
• Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
• Beneficjent Ostateczny (BO)/Uczestnik/Członek grupy docelowej – uczeń/uczennica, 

nauczyciel/nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. zakwalifikowana zgodnie  
z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, osoba bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy  

• UE – Unia Europejska,  
• EFS – Europejski Fundusz Społeczny 
• Projekt – Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy – kursy i zajęcia pozalekcyjne dla 

uczniów i nauczycieli  Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. 
• PO KL 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  

 
§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz rekrutacji w ramach projektu: Wiedza  
i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy – kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli  Zespołu 

Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. Nr: POKL.09.02.00-30-065/11 
 
1. Projekt dotowany  ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  
w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego 

1. Termin realizacji projektu : 01.09.2011 - 31.07.2013r. 
2. Wnioskodawca: Powiat Średzki/ Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. 
3. Adres Biura Projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp., 63-000 Środa 

Wlkp.,  ul. Paderewskiego 27, sala nr 015  
4. Strona internetowa Wnioskodawcy i Realizatora- www.srodawlkp-powiat.pl; www.zszsroda.pl  
5. Odbiorcy projektu: uczniowie z klas technikum i zawodowych o profilach hotelarskim, gastronomicznym, 

informatycznym, mechanicznym, budowlanym, ekonomicznym i elektrycznym 
6. Projekt zakłada udział 140 BO - uczniów/uczennic (uczestników projektu) oraz 11 

nauczycieli/nauczycielek 
7. Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych zwiększających szanse 

140 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Zawodowych na lokalnym i regionalnym rynku pracy  
w okresie realizacji projektu 

8. Program zajęć realizowanych w ramach projektu:  
• Szkolenie dotyczące równości płci, radzenia sobie z problemami dyskryminacji, wykluczenia , szykan  

i uprzedzeń 
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• Zajęcia rozszerzające z matematyki dla uczniów planujących kontynuowanie nauki na wyższych 
studiach  

• Warsztaty z przedsiębiorczości, aktywnego poruszania się po rynku i samozatrudnienia 
• Konsultacje indywidualne i warsztaty z doradztwa zawodowego 
• Kurs obsługi programu do kosztorysowania Norma PRO 
• Kurs obsługi programu Autocad - Autodesk Design do rysunku  technicznego budowlanego 
• Kurs obsługi programu graficznego do rysunku technicznego w branży mechanicznej SolidWorks  
• Kurs obsługi profesjonalnych programów graficznych  
• Kurs baristy 
• Kurs barmana 
• Kurs specjalisty carvingu 
• Kurs spawacza 
• Zajęcia z zakresu zastosowania odnawialnych źródeł energiiw budownictwie i energetyce 
• Kurs dla administratorów nieruchomości  
• Kurs organizacji i techniki pracy w nowoczesnej agencji nieruchomości 
• Kurs Skuteczny handlowiec 

 
§ 3 

UPRAWNIENIA I OBOWIAZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO 

1. Beneficjent Ostateczny uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie: Wiedza  
i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy – kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów  
i nauczycieli  Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. 

2. Do udziału w rekrutacji uprawnieni są wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.  
3. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe  
4. Rekrutacja odbywa się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.,  

w Biurze Projektu (s.015 dostępne są dokumenty rekrutacyjne  
5. Każdy uczeń przed wypełnieniem Deklaracji uczestnictwa w działaniach projektu powinien zapoznać się z 

Regulaminem uczestnictwa w projekcie. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu  
i na stronie internetowej szkoły www.zszsroda.pl 

6. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania cyklu szkoleń ankiet 
ewaluacyjnych  

7. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udziału w co najmniej 80% zajęć 
8. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany zwrócić 

otrzymane materiały szkoleniowe i pomocnicze  
9. Informacje związane z rekrutacją i realizowanym projekcie dostępne są w Biurze Projektu lub na stronie 

internetowej szkoły: www.zszsroda.pl  
 

§ 4 
REKRUTACJA DO PROJEKTU 

1. Etapy rekrutacji:  
• przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu (sala nr 015) 
• weryfikacja formalna złożonych dokumentów 
• ocena merytoryczna dokumentów dokonana przez Zespół Zarządzający 
• skierowanie uczestników na poszczególne kursy i zajęcia 
• sporządzenie listy rankingowej oraz listy rezerwowej 

 
2. Kryterium rekrutacji – do projektu kwalifikowani będą uczniowie/uczennice  

   z klas o profilach zawodowych zgodnie z tematyką kursu i zajęć, deklarujący chęć uczestnictwa  
   w projekcie 

• Preferowani będą – uczniowie z terenów wiejskich, uczniowie o najwyższej średniej ocen, uczniowie 
zaangażowani w działalność na rzecz szkoły 
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• W zajęciach dodatkowych z matematyki preferowani będą uczniowie planujący kontynuację nauki na 
wyższych uczelniach 

• Każdy uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w co najmniej dwóch rodzajach wsparcia - 
zajęciach pozalekcyjnych lub kursach 

• Złożenie formularzy zgłoszeniowych (od 20 do 27 września 2011 roku - do godz. 13.00) w Biurze 
Projektu 

• Podpisanie Deklaracji uczestnictwa przez beneficjentów oraz Umów  
i Oświadczeń rodziców w przypadku udziału w projekcie osób niepełnoletnich (od 28 września do 04 
października 2011)  

• Uczestnicy projektu zobligowani są także do wypełnienia formularzy zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w projekcie  

• Zajęcia przewidziane w projekcie odbywać się będą zgodnie z harmonogramem działań, określonym w 
projekcie, dostępnym w Biurze Projektu 
 

§ 5 
 MONITORING I PROMOCJA 

1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności 
działań podjętych w ramach projektu, tj. do wypełniania okresowych ankiet ewaluacyjnych 

2. Beneficjenci Ostateczni w trybie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) wyrażają zgodę 
na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych, w tym przedstawiony w artykułach 
sponsorowanych i zamieszczony na stronie internetowej Projektu, związanych z realizacją 
Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 
          § 7 

ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLEŃ 
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników  

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu 
2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się 

utworzenie listy rezerwowej uczestników  
3. W przypadku rezygnacji lub przerwania udziału w zajęciach   z winy ucznia lub niedotrzymania 

wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych, uczestnik 
zobowiązany jest do  całkowitego zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie oraz zwrotu 
otrzymanych materiałów szkoleniowych  

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy osób zakwalifikowanych do 
projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej 
 

        § 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Lista uczestników oraz przynależność do odpowiednich grup zostanie udostępniona w Biurze Projektu 
2. Każdy uczestnik Projektu może opuścić maksymalnie do 20% zajęć po należytym usprawiedliwieniu 

swojej nieobecności  
3. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieobjętych regulaminem oraz 

w sytuacjach spornych.  
4. Regulamin wchodzi w życie z dn. 2.09.2011 r. 

 
 


