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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Zdobywamy doświadczenie zawodowe 
poprzez praktykę” realizowanego dzięki środkom uzyskanym z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 
będącej beneficjentem systemowym projektu pt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących 
się i szkolących zawodowo” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 
Otwartość Systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie, 3.4.2 
Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe.  

2. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Łomży przy ulicy Przykoszarowej 22, 18-400 Łomża, na podstawie 
umowy nr ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27699 zawartej pomiędzy wnioskodawcą –Miastem Łomża / 
Zespołem Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji (FRSE), będącą Beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, 
REGON 010393032, NIP 526-10-00-645 – pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. 

3. Działania realizowane są na terenie Miasta Łomża na rzecz Beneficjentów Ostatecznych spełniających 
warunki uczestnictwa określone w § 5. 

4. Projekt realizowany jest od 2.01.2013r. do 30.09.2013r. 
5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu 

pozostaje w gestii Prezydenta Miasta Łomża. 
 

§ 2 
Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Projekt – projekt „Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę” realizowany zgodnie  

z umową nr ESF01-2012-1-PL1-LEO01-2769 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 
(FRSE), będącą Beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, 
REGON 010393032, NIP 526-10-00-645 – pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej; 

2. Realizator projektu – Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży; 
3. Beneficjent Ostateczny/uczestnik – osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi  

w niniejszym regulaminie będąca uczniem Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 
w Łomży i jednocześnie ucząca się w klasie o profilu zawodowym technicznym, bezpośrednio 
korzystająca z wdrażanej pomocy w ramach projektu; 

4. EFS- Europejski Fundusz Społeczny; 
5. PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 
6. FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; 
7. Biuro projektu – pokój nr 206, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża tel. (086) 219-87-93, tel./fax 

(086) 218-62-39 e-mail: efs.zsmio@wp.pl; 
8. Strona internetowa projektu: www.efs.zsmio.pl;  

mailto:efs.zsmio@wp.pl�
http://www.efs.zsmio.pl/�
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9. Kierownictwo Projektu – osoby pełniące funkcję kierownika i koordynatora w realizowanym 
Projekcie; 

 
§ 3 

Założenia projektu 
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności uczniów naszej szkoły na rynku pracy poprzez 

udział uczniów w zagranicznych praktykach zawodowych. Projekt zakłada odbycie praktyk zawodowych 
poprzez powiązanie wiedzy merytorycznej z umiejętnościami praktycznego jej wykorzystania w języku 
obcym. Uczeń zyska nowe umiejętności i doświadczenia, które umożliwią mu „sprawniejsze” 
funkcjonowanie na rynku pracy. Pozna metody organizacji pracy przedsiębiorstwa innego kraju UE. 
Poprzez realizację Projektu dostosowana zostanie oferta kształcenia ZSMiO Nr 5 do potrzeb lokalnego  
i regionalnego rynku pracy przez poszerzenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych.  

Realizacja Projektu obejmuje zorganizowanie dla wybranych uczniów klas III technikum zajęć 
pozalekcyjnych mających na celu przygotowanie pedagogiczno-kulturalno-językowe i zagranicznych 
praktyk zawodowych w Szwecji lub Niemczech. Dąży się do poszerzenia zainteresowań zawodowych 
wśród uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do nowoczesnych form edukacji opartych na praktycznym 
zastosowaniu nowych technologii. Wzrost wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi 
rozwiązaniami w organizacji pracy zawodowej i praktycznego wykorzystania języka obcego w 
komunikacji międzyludzkiej.  

 
§ 4 

Rodzaj i zakres wsparcia w projekcie 
1. Projekt obejmuje wsparcie poprzez uczestnictwo w następujących rodzajach wsparcia: 

a) kształcenie kluczowych kompetencji z języka angielskiego dla grupy 19 osób, które będą 
uczestniczyć w praktykach zagranicznych w Szwecji o łącznej liczbie 140 godzin lekcyjnych; 

b) przygotowanie pedagogiczno-kulturalne z wyjazdu na praktyki do Szwecji w ilości 10 godzin 
zorganizowanych w budynku realizatora projektu przed wyjazdem za granicę; 

c) kształcenie kluczowych kompetencji z języka niemieckiego dla grupy 11 osób, które będą 
uczestniczyć w praktykach zagranicznych w Niemczech o łącznej liczbie 140 godzin lekcyjnych; 

d) przygotowanie pedagogiczno-kulturalne z wyjazdu na praktyki do Niemiec w ilości 10 godzin 
zorganizowanych w budynku realizatora projektu przed wyjazdem za granicę; 

2. Zajęcia będą się odbywały w salach lekcyjnych realizatora projektu. 
3. Szkolenia zostaną zrealizowane poza zajęciami lekcyjnymi w dniach od poniedziałku do piątku od 

godziny 1530, oraz w soboty od godziny 900. 
4. Zajęcia poprowadzą wykładowcy z kwalifikacjami wyłonieni w ramach naboru kadry dydaktycznej. 
5. Wykładowcy i uczestnicy zajęć biorący udział w Projekcie, zostaną wyposażeni w materiały pomocne 

przy realizacji zadań określonych w ust. 3 (np.: zeszyt zajęć, słowniki, rozmówki itp.). 
6. Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną obowiązkową praktyką zawodową, która odbędzie się  

w okresie maj – czerwiec 2013 w ilości czterech tygodni poza granicami Polski według podziału: 
a) 11 osób uczących się w technikach: technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik 

elektronik zostanie skierowanych do fabryki Scanii w Szwecji. Z uwagi na brak kobiet na tym 
kierunku kształcenia na praktykę zostaną zakwalifikowani sami mężczyźni; 

b) 11 osób uczących się w technikach: technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik 
elektronik zostanie skierowanych do oddziału fabryki Scanii w Niemczech. Z uwagi na brak kobiet 
na tym kierunku kształcenia na praktykę zostaną zakwalifikowani sami mężczyźni; 
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c) 8 osób uczących się w technikum hotelarstwa zostanie skierowanych do hotelu sieci Scandic 
znajdującego się w Szwecji. Aby zachować równość szans płci (obecnie w klasie 3 technikum uczy 
się 13 kobiet i 3 mężczyzn)  do projektu planowane jest zrekrutowanie 2 mężczyzn i 6 kobiet. 

 
§ 5 

Zasady rekrutacji 
1. Rekrutację uczestników projektu prowadzić będzie kierownictwo projektu. 
2. Rekrutacja odbędzie się w terminie od 19.12.2012r. do 7.01.2013r. w zakresie zajęć określonych w § 4, 

ust. 1 i 6 
3. W trakcie rekrutacji wyłonionych zostanie 30 uczestników projektu (6 kobiet i 24 mężczyzn)  

w zakresie do działań określonych w § 4 ust. 1 i 6. 
4. Rekrutacja odbywać się będzie z zachowaniem równości szans według zasad określony w § 4, ust. 6  

z uwzględnieniem liczby kobiet i mężczyzna kształcących się na kierunkach technicznych  
u realizującego projekt 

5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 
a) wypełnienie i złożenie przez kandydata do biura projektu formularza rekrutacyjnego do Projektu 

w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji uczestników (załącznik nr 1); 
b) umieszczenie na tablicy ogłoszeń alfabetycznej listy osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa  

w projekcie; 
c) wytypowanie osób do indywidualnych rozmów i umieszczenie listy tych osób na tablicy 

ogłoszeń; 
d) umieszczenie na tablicy ogłoszeń projektu pełnych list właściwych i list rezerwowych osób 

zakwalifikowanych do projektu; 
e) wypełnienie przez ucznia zakwalifikowanego do danego typu zajęć deklaracji uczestnictwa  

w projekcie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych na zajęcia 
określone w § 4 ust. 1 i 6 (załącznik nr 2). 

f) podpisanie przez uczestnika projektu umowy na praktykę nie później niż na 3 tygodnie przed 
planowanym terminem wyjazdu. 

7. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie uczestnika na listę Beneficjentów Ostatecznych 
Projektu. 

8. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, będą 
umieszczone na liście rezerwowej i po 2 pierwsze z każdej grupy będą miały prawo do wzięcia 
udziału w zajęciach określonych w § 4 ust. 1. 

9. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, osoby wymienione w ust. 8 
otrzymają propozycję przystąpienia do Projektu i udziału w praktykach zagranicznych. 

 
§ 6 

Warunki uczestnictwa w Projekcie 
1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: 

a) są uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr5 w Łomży im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, uczęszczają do klas kształcenia technicznego; 

b) pierwszeństwo mają osoby spełniające większą liczbę następujących kryteriów:  
- posiadają najwyższe wyniki z kształcenia ogólnego i zawodowego realizowanego w ramach 

zajęć szkolnych 
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- zamieszkują na terenie wiejskim lub dojeżdżają codziennie do szkoły z innych 
miejscowości, 

- pochodzi z rodziny o niskim statusie ekonomicznym, 
- pochodzą z rodzin niepełnych, 
- zostaną wskazani przez pedagoga i/lub wychowawcę ze względu na sytuację rodzinną  

i predyspozycje psychologiczne, 
- wyrażą zgodę na uczestnictwo w praktykach zagranicznych organizowanych w okresie maj 

– czerwiec 2012 w wymiarze 28 dni  
c) złożą poprawnie wypełnione dokumenty określone w § 4 ust. 6 lit. a. 
d) na czas wyjazdu na praktyki zagraniczne posiadać będą ważny paszport / dokument tożsamości 

(termin ważności dokumentu upływa po zakończeniu projektu) 
2. W celu ujednolicenia i ustalenia obiektywnej listy osób uczestniczących w projekcie przyjęta będzie 

punktacja wagowa dla kryteriów naboru ujętych w ust. 1 pkt. b) wg zasady: 
- ilość punktów  z języka obcego ustalona na podstawie wyników testu, który napiszą osoby 

zainteresowane udziałem w projekcie (niemiecki lub angielski) – 20 pkt. 
- ocena z drugiego języka obcego – 6 pkt. 
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok szkolny – 18 pkt. 
- za zamieszkanie na terenie wiejskim 5 pkt. 
- dojeżdżają codziennie do szkoły: powyżej 10km – 1pkt.; od 10 do 20 km – 3pkt.; powyżej 20 km 5pkt. 
- za mieszkanie w bursie lub internacie – 3 pkt., brak – 0 pkt, 
- za korzystanie z pomocy finansowej 3 pkt; 
- struktura rodziny: pełna 0 pkt, inna 3 pkt. 
- ocena z zachowania w skali wzorowe – 6pkt, ……naganna – 1 pkt. 
3. Po uwzględnieniu powyższych warunków dodatkowo do udziału w niżej wymienionych zajęciach 

uczestnicy będą rekrutowani wg zasady równości płci ujętych w § 4, ust. 6, w szczególności pkt. c. 
4. Po wstępnej rekrutacji w przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów uczestnictwa przez większą 

liczbę osób, niż jest to przewidziane w Projekcie oraz podczas pojawiających się niejasności 
zostanie wytypowana grupa uczniów do rozmów indywidualnych. 
O przyjęciu do Projektu decydować będzie komisja rekrutacyjna w składzie: kierownik projektu, 
koordynator projektu oraz kierownik kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych  
i Ogólnokształcących – po uwzględnieniu warunków uczestnictwa opisanych w ust.1. 

5. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób spełniających warunki uczestnictwa, do udziału w 
zajęciach mogą zostać zakwalifikowani uczniowie nie spełniający kryteriów określonych w ust.1 lit. 
c, przy czym o przyjęciu do projektu decydować będzie komisja rekrutacyjna. 

 
§ 7 

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 
1. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do: 

a) udziału w zajęciach pozalekcyjnych, na które został zakwalifikowany; 
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy; 
c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć; 
d) otrzymania certyfikatu lub zaświadczenia uczestnictwa w danych zajęciach Projektu; 
e) opuszczenia maksymalnie 20% godzin zajęć określonych w § 4 ust. 1, w których uczestniczy. 
f) otrzymania certyfikatu odbycia praktyki zagranicznej europass w dwóch wersjach językowych. 

2. Każdy Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do: 



 

 

 

Projekt „Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę” realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących  
w Łomży Nr 5 przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” 

Strona 5 z 6 

a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie; 
b) podpisania oświadczenia, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptuje; 
c) aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach na które został zakwalifikowany; 
d) potwierdzania swojej obecności na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych – w formie 

złożenia podpisu na liście obecności; 
e) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna 

prawnego – w przypadku nieobecności na zajęciach; 
f) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio 

monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu; 
g) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo  

w Projekcie; 
h) przed wyjazdem na praktyki zagraniczne w miesiącach maj – czerwiec podpisania z 3 

tygodniowym wyprzedzeniem umowy o odbycie praktyk 
3. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 
 

§ 8 
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie 
zgłoszona do Kierownictwa Projektu lub Biura projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – bez 
podania przyczyn. 

2. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie jest 
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga 
usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego w ciągu 
7 dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn – przez rodzica lub opiekuna prawnego  
(w przypadku uczniów niepełnoletnich). 

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych 
zajęć, Realizator Projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.  

4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje utworzenie list 
rezerwowych uczestników; 

5. W przypadku rezygnacji uczestnika lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba  
z listy rezerwowej. 

6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników 
Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, Realizator 
Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych lub ich 
równowartości pieniężnej. 

 
§ 9 

Zasady monitoringu i kontroli 
1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom 

i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 
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§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego 
regulaminu. 

2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Dyrektora Szkoły  
w porozumieniu z opiekunem projektu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 

3. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu, w oparciu o stosowne dokumenty programowe dotyczące 
wdrażania Projektu należy do Miasta Łomża jako wnioskodawcy w porozumieniu z Fundacją 
Rozwoju Systemu Edukacji - pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej. 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje na 
stronie internetowej Projektu. 

5. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze projektu, tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Projektu. 
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