Załącznik
do Uchwały Nr 188/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 10.09.2020r.

REGULAMIN REKRUTACJI
I
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Dobry zawód to przyszłość- II edycja”

RPO WK-P na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne
i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne
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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Informacje o Projekcie
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Dobry

zawód to przyszłość - II edycja” nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10
Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie
10.2.2 Kształcenie ogólne.
2. Beneficjentem projektu jest Powiat Aleksandrowski.
3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie
Kujawskim przy ul.Słowackiego8, pokój nr 206.
4. Okres realizacji projektu: od 01.09.2020r. do 31.12.2021r.
5. Szkolne punkty informacyjne będą znajdować się w sekretariatach szkół: Liceum
Ogólnokształcącego

im.

Stanisława

Staszica

w

Ciechocinku,

II

Liceum

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Mjra H. Dobrzańskiego „ HUBALA”
w Aleksandrowie Kuj. oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.
6. Strona internetowa projektu – www.aleksandrow.pl oraz pomocniczo szkół: Szkoła
Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleks. Kuj.- www.zssnr3.cba.pl, Liceum Ogólnokształcące
w Ciechocinku- www.lociechocinek.pl., II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
Nr 2 im. Mjra H. Dobrzańskiego „ HUBALA” w Aleksandrowie Kuj. https://hubal.edu.pl/
7. Przez 1 godzinę zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych należy rozumieć 45 minut.
8. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§ 2. Cel projektu
1. Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 84 uczniów szkół, w tym : 46 uczniów SPS Nr
4 w Aleksandrowie Kuj., 17 uczniów w LO w Ciechocinku i 21 uczniów w II LO w ZS Nr
2 w Aleksandrowie Kuj. oraz podniesienie kompetencji 7 nauczycieli ww. szkół dla których
organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski. Uczniowie otrzymają kompleksowe
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wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematycznych, języków obcych,
informatyki, narzędzi TIK. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów II LO w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
Zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno- zawodowego. W ramach niniejszego
projektu 7 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie szkoleń i studiów podyplomowych.
Szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne, narzędzia
TIK oraz w sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi. Doposażone zostaną pracownie przedmiotowe.
§ 3. Uczestnicy projektu
1. W ramach realizacji projektu wsparciem objęci zostaną uczniowie oraz nauczyciele szkoły
podstawowej i szkoły ponadgimnazjalnej, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Aleksandrowski tj.:
a)

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim

b) Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Ciechocinku
c)

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Mjra H. Dobrzańskiego „
HUBALA” w Aleksandrowie Kuj.,

2. Uczestnik Projektu, aby wziąć w nim udział musi spełniać następujące warunki:
a) być uczniem szkoły lub nauczycielem, w której realizowany jest Projekt,
b) dostarczyć wypełnioną deklarację oraz inne wymagane dokumenty gwarantujące udział
w Projekcie (w przypadku uczestników niepełnoletnich deklarację rodzica/opiekuna
prawnego);
c) zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie (w przypadku uczestników
niepełnoletnich oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu podpisuje
rodzic/opiekun prawny).
3. Udział w projekcie jest bezpłatny.
4. Realizacja zaplanowanych w projekcie zajęć będzie dostosowana do planu zajęć i potrzeb
poszczególnych grup.
5. Zajęcia poprowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkołach.
6. Nauczyciel w porozumieniu z Koordynatorem Projektu i Dyrektorami Szkół biorących
udział w projekcie opracują programy i harmonogramy zajęć realizowanych w ramach
poszczególnych zajęć.
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7. W projekcie zaplanowano zajęcia rozwijające, pozalekcyjne oraz wyrównawcze.
Rozdział II
ORGANIZACJA DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH I ICH ZAKRES
MERYTORYCZNY
§ 4. Rekrutacja uczestników projektu
1. Rekrutacja prowadzona będzie wśród uczestników projektu opisanych w rozdziale I
§ 3 zgłaszających chęć uczestnictwa w projekcie i spełniających kryteria rekrutacji
określone w rozdziale II § 5.
2. Rekrutacja prowadzona będzie w każdej ze szkół.
3. Uczeń będzie miał możliwość uczestniczenia w kilku formach wsparcia.
4. Informacja o rekrutacji będzie rozpowszechniona na terenie szkoły za pomocą plakatów,
ogłoszeń umieszczonych w gablotach szkolnych oraz na stronach internetowych szkół i
powiatu, a także ustnie przez wychowawców klas. Ponadto informacje zostaną przekazane
rodzicom, uczniom na spotkaniach informacyjnych, nauczycielom danej szkoły na
zebraniach.
5. W przypadku trudności z rekrutacją nasilone zostaną działania informacyjne poprzez
prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej.
6. Terminy rekrutacji:
- nabór do form wsparcia odbędzie się w okresie od 14.09.2020r. do 30.09.2020r.
7. Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla uczestników wszystkich form wsparcia to:
a) deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z formularzem zgłoszenia do udziału
w projekcie oraz oświadczeniem uczestnika projektu (wzór stanowi załącznik Nr 1 do
Regulaminu).
8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 muszą zostać podpisane przez uczestnika projektu,
a w przypadku ucznia niepełnoletniego przez jego rodzica/opiekuna prawnego.
9. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronach internetowych szkół biorących udział
w projekcie tj.- www.zssnr3.cba.pl, www.lociechocinek.pl , https://hubal.edu.pl/, na
stronie internetowej Beneficjenta www.aleksandrow.pl, lub pobrać je można będzie
w sekretariatach szkół oraz w biurze projektu.
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10. Składanie dokumentów prowadzone będzie przez Koordynatora projektu z ramienia
szkoły. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić, podpisać i przekazać do sekretariatu
szkolnego.
11. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu zostaną powołane Komisje
Rekrutacyjne w składzie:
•

Przewodniczący – Koordynator Projektu z ramienia szkoły;

•

Członek Komisji – nauczyciel prowadzący zajęcia

•

Członek Komisji – osoba z kadry kierowniczej szkoły;

12. Sporządzone zostaną listy uczestników zakwalifikowanych oraz listy rezerwowe. Listy
będą zatwierdzane przez Dyrektora szkoły (wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu).
13. Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne zostaną powiadomione
o wynikach rekrutacji ustnie w szkole przez poszczególnych Koordynatorów Projektów
wyznaczonych z ramienia szkół.
14. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do zajęć dodatkowych w przypadku
skreślenia z listy podstawowej uczestników projektu według kolejności umieszczenia na
liście rezerwowej, jednak tylko wówczas, jeśli dane wsparcie zostanie przerwane w takim
momencie, gdy będzie możliwe osiągnięcie efektów przez kolejnego uczestnika. Decyzja
o możliwościach osiągnięcia tych efektów będzie podejmowana przez zespół projektowy
po zapoznaniu się z opinią Koordynatorów Projektów wyznaczonych z ramienia szkół.
15. W przypadku braku planowanej liczby uczestników dopuszcza się przeprowadzenie
dodatkowego naboru do projektu na zajęcia wśród uczniów szkół objętych projektem.
Informacja o naborze uzupełniającym zostanie jednocześnie upubliczniona w szkołach.
Chętni będą zgłaszać się do sekretariatów szkół i tam mogą pobrać deklarację
uczestnictwa. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
§ 5. Kryteria rekrutacji
1. Podstawowe kryteria rekrutacji.
a) uczniowie szkół wymienionych w §3 pkt.1
b) nauczyciele szkół wymienionych w §3 pkt.1
c) wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych;
2. Szczegółowe kryteria rekrutacji dla uczniów SPS Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim:
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- uczestnikiem projektu może być uczeń, u którego zdiagnozowano indywidualne potrzeby
i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju.
3. O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
4. Prace Komisji Rekrutacyjnych zostaną udokumentowane protokołem i zakończą się
sporządzeniem list podstawowych i rezerwowych uczestników.
5. W przypadku zajęć wyrównawczych pierwszeństwo będą mieli uczniowie ze słabszymi
ocenami z przedmiotów objętych wsparciem.
§ 6. Formy wsparcia
1. Organizacja zajęć dla uczniów oraz zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć.
2. Zajęcia zorganizowane będą w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie
Kujawskim, II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Mjra H.
Dobrzańskiego „HUBALA” w Aleksandrowie Kuj., Liceum Ogólnokształcącym
w Ciechocinku oraz na terenie DPS w Grabiu. Uczniowie będą mieli możliwość wzięcia
udziału w zajęciach, które realizowane będą w grupach kilku osobowych. W przypadków
uczniów SPS Nr w Aleksandrowie Kujawskim 10 procent z nich będą stanowiły osoby
niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym
3. Zajęcia przewidziane dla uczniów SPS nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim:
a) zajęcia logopedyczne „Każdego dnia mówię więcej”
▪ 3 osoby /36h w 2020r i 60h w 2021r.,
b) zajęcia pobudzające dziecięce zmysły - „Sensoplastyka”
▪ 4 osoby/24h w 2020r. i 40h w 2021r.,
c) zajęcia z muzykoterapii- „W krainie dźwięków”
▪ 2 osoby /24h w 2020r i 40h w 2021r.,
d) zajęcia dla uczniów z problemami w komunikacji werbalnej
▪ 4 osoby /12h w 2020r i 20h w 2021r.,
e) Zajęcia „Paluszkowe wygibasy, wspomaganie rozwoju motoryki małej i dużej”
▪ 2 osoby/24h w 2020r. i 40h w 2021r.,
f) zajęcia nauczania podstawowych elementów muzyki ”Kolorowa muzyka czyli
zabawy bum bum rurkami”
▪ 4 osoby /12h w 2020r. i 20h w 2021r.,
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g) zajęcia rozwijające kreatywność „Radość tworzenia- kreatywny nauczyciel i
uczeń”
▪ 4 osoby/24h w 2020r. i 32h w 2021r.,
h) warsztaty muzyczno-taneczne z elementami choreoterapii
▪ 6 osób/15h w 2020r. i 20h w 2021r.,
i)

zajęcia „Coś z niczego czyli kreatywny recycling zajęcie kreatywne dla ucziów z
nepełnosprawnością intelektualną”
▪ 4 osoby/24h w 2020r. i 40h w 2021r.,

j)

zajęcia dla uczniów rozwijających uiejętności korzystania z nowoczesnych
technologii
▪ 3 osoby/6h w 2020r. i 10h w 2021r.,

k) zajęcia rozwijajace umiejętności informatyczne
▪ 4 soby/24h w 2020r. i 40h w 2021r.,
l)

zajęcia „Nowoczsna technologia szansą na rozwój osobisty”
▪ 6 osób/6h w 2020r i 10h w 2021r.,

Wymienione zajęcia mające na celu wsparcie uczniów mających trudności w spełnianiu
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
danego etapu edukacji
4. Zajęcia przewidziane dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku :
a) zajęcia dla uczniów z Zespołem Aspergera z socjoterapii
▪ 3 osoby/24h w 2020r. i 40h w 2021r.,
b) zajęcia wyrównawcze z informatyki
▪ 6 osób po 10h w 2020r. i 10h w 2021r.,
c) zajęcia wyrównawcze z matematyki
▪ 1 grupy 8 osób /20h w 2020r. i 20h w 2021r.,
5. Zajęcia przewidziane dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2
im. Mjra H. Dobrzańskiego „ HUBALA” w Aleksandrowie Kuj.:
a) zajęcia wyrównawcze z informatyki
▪

6osób/10h w 2020r i 10h w 2021r.,

b) zajęcia doskonalące posługiwaniem się językiem angielskim
▪ 10 osób ( 2 grupy po 5 osób) po 12h w 2020r. i 20h w 2021r.,
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c) zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego
▪ 5 osób (1grupa) po 12h w 2020r. i 5h w 2021r. ,
d) zajęcia wyrównawcze z matematyki
▪ 2 grupy po 5 osób /20h w 2020r. i 40h w 2021r.,
6. Organizacja działań mających na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez
nauczycieli poprzez skierowanie ich na studia podyplomowe w zakresie choreoterapii oraz
udział w szkoleniach.
7. Zajęcia prowadzone będą według harmonogramu ustalonego przez prowadzącego
zajęcia/podmiot prowadzący zajęcia, poza zajęciami szkolnymi w sposób umożliwiający
uczniom pogodzenie obowiązków szkolnych z uczestnictwem w projekcie.
Rozdział III
STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DLA NAUCZYCIELI
§ 7. Rekrutacja uczestników projektu
1. Podstawą zakwalifikowania osób do odbycia studiów podyplomowych i kursów
doskonalących w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:
1) nauczanie w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4
w Aleksandrowie Kujawskim, II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im.
Mjra H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Aleksandrowie Kuj.

lub

Liceum

Ogólnokształcącym w Ciechocinku.
2) złożenie poprawnie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych;
2) zatrudnienie w placówce objętej wsparciem;
3) nauczanie w zawodzie objętym wsparciem w programie;
4) opinia dyrektora o zasadności podnoszenia kompetencji w danym obszarze (zgodność
z nauczanym przedmiotem i zapotrzebowanie szkoły na takie kompetencje);
2. Wymagane formularze rekrutacyjne dla uczestników:
1) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu),
2) Wniosek - formularz zgłoszeniowy (wzór stanowi załącznik Nr 1 do Deklaracji),
3) Oświadczenie uczestnika projektu (wzór stanowi załącznik Nr 2 do Deklaracji),
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3. Formularze rekrutacyjne oraz terminy ich składania dostępne są na stronie internetowej
projektu, w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie oraz w Biurze Projektu.
4. Formularze rekrutacyjne przyjmowane są przez sekretariaty szkół oraz Biuro Projektu.
5. Nabór do form wsparcia opisanych w rozdziale III § 2 ust. 1 odbędzie się w okresie
od 14.09.2020r. do 30.09.2020r.
§ 8. Realizacja zadania
1. Organizacja kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli w celu poniesienia
kwalifikacji.
2. Miejsce realizacji zadania uzależnione jest od siedziby podmiotów i uczelni organizujących
kursy i studia podyplomowe, jednakże nie dalej niż na terenie Województwa KujawskoPomorskiego.
3. W ramach zadania zaplanowano wsparcie do 7 nauczycieli:
a) Studia podyplomowe w zakresie choreoterapii dla 1 nauczyciela SPS Nr 4;
b) Kurs specjalistyczny „Trening umiejętności społecznych” dla 1 nauczyciela LO
w Ciechocinku,
c) Szkolenie „Zachowania trudne teoria i praktyka” dla 2 nauczycieli II LO
w Aleksandrowie Kuj.,
d) Szkolenie „Depresja i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży” dla
1 nauczyciela II LO w Aleksandrowie Kuj.,
e) Szkolenie z „Metody eksperymentu” dla 2 nauczycieli z LO w Ciechocinku i II LO
w Aleksandrowie Kuj.
4. Zajęcia prowadzone będą według harmonogramu ustalonego przez podmiot prowadzący
zajęcia w sposób niekolidujący z zajęciami szkolnymi.
5. Udział w projekcie jest dla nauczycieli bezpłatny, współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2. Kształcenie
ogólne

i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, budżetu Państwa i
budżetu Powiatu Aleksandrowskiego.
6. Uczestnictwo w studiach podyplomowych i kursach doskonalących rozpoczyna się po:
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a) zakwalifikowaniu kandydata na podstawie złożenia kompletu podpisanych dokumentów
do Biura Projektu:
b) przedłożeniu w Biurze Projektu lub sekretariacie szkoły zaświadczenia o przyjęciu
kandydata na studia podyplomowe lub kurs doskonalący wydanego przez uczelnię lub
instytucję,
c) podpisaniu umowy uczestnictwa w studiach podyplomowych lub kursie doskonalącym.
7. Kandydat na studia podyplomowe lub kurs doskonalący niezwłocznie po otrzymaniu
informacji o wyniku rekrutacji składa na wybranej uczelni lub w instytucji wymagane
procedurą rekrutacyjną dokumenty.
8. Niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego uczelni bądź instytucji na wybrane
studia podyplomowe lub kurs doskonalący, kandydat ma obowiązek złożyć w siedzibie
Biura Projektu lub w sekretariacie szkoły pisemne Zaświadczenie o przyjęciu na studia
podyplomowe lub kurs zawodowy na druku uczelni lub na załączniku nr 6 do Regulaminu.
9.

Zasady

finansowania

poszczególnych

studiów

podyplomowych

oraz

kursów

doskonalących określa umowa zawarta pomiędzy uczestnikiem, a Powiatem
Aleksandrowskim.
Rozdział IV
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 9. Prawa i obowiązki uczestników projektu
1. Udział w projekcie dla uczniów i nauczycieli jest bezpłatny, współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projektodawca zapewnia uczestnikom na potrzeby realizacji zajęć pomoce dydaktyczne.
3. Projektodawca na potrzeby projektu zwraca koszty dojazdu uczestnika na formy wsparcia
wymienione w rozdziale III, dotyczy tylko nauczycieli.
4. Każdy uczestnik ma prawo:
a) zapoznać się z programem oraz wymogami każdej wybranej przez uczestnika formy
wsparcia,
b) wyboru oferty zgodnej z indywidualnymi potrzebami rozwojowym i edukacyjnymi oraz
możliwościami psychofizycznymi,
c) korzystania z pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do zajęć, w których
uczestniczy w ramach Projektu,
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d) uzyskiwania informacji zwrotnej na temat swoich postępów w trakcie realizacji formy
wsparcia.
5. Uczestnik jest zobowiązany do:
a) regularnego i aktywnego uczestniczenia w formach wsparcia, na które został
zakwalifikowany oraz ukończenia wybranych form wsparcia,
b)

udziału

w

weryfikacji

umiejętności

zdobytych

podczas

form

wsparcia

(testu/sprawdzianu/egzaminu zaplanowanego dla danej formy wsparcia),
c) podlegania procesowi monitoringu i ewaluacji,
d) do składania dodatkowych oświadczeń w trakcie realizacji projektu, niezbędnych do
uczestnictwa w projekcie,
e) do bieżącego informowania o zmianach danych zawartych w dokumentacji
rekrutacyjnej, w tym w szczególności w danych teleadresowych,
f) do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a przystąpienie do
procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem
przedmiotowego Regulaminu.
g) udostępniania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucją zewnętrznym
upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu.
h)

obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się usprawiedliwione
nieobecności

ucznia spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.

Usprawiedliwienie wymaga zawiadomienia, a także złożenia pisemnego oświadczenia
o przyczynach nieobecności lub ksero zwolnienia lekarskiego.
6. Skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w przypadku:
a) opuszczenia przez zakwalifikowanych uczestników powyżej 50 % zajęć
b) przerwania przez zakwalifikowanych uczestników udziału w projekcie
c) utraty statusu ucznia w danej szkole
d) w przypadku innych wydarzeń losowych
7. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu sprawował będzie
Koordynator Projektu przy współpracy z Biurem Projektu.
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2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej.
3.

Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu.

4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje
Koordynator Projektu.

Załączniki:
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
2. Poświadczenie Koordynatora Projektu z ramienia szkoły
3. Lista uczestników i lista rezerwowa
4. Zaświadczenie o statusie ucznia szkoły
5. Zaświadczenie uczestnika projektu o przyjęciu na studia
podyplomowe/kurs/warsztaty/szkolenie
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