Załącznik
do uchwały nr 384/2017
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 20 lutego 2017 r.

Regulamin naboru i uczestnictwa uczniów/słuchaczy w Projekcie zintegrowanym
pt. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” oraz powiązanym
tematycznie projekcie pt. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim –
rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu
użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia”
§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
(RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa,
Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego jest realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 18.12.2020 r.
2. Projekt „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim– rozwój
infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu
użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia” w ramach RPO WP 2014-2020,
Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego jest realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2020 r.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: „projekcie zintegrowanym” oznacza to projekty
powiązane tematycznie wskazane w pkt 1 i 2, będące projektem zintegrowanym
w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.).
4. Projekt
skierowany
jest
do
uczniów/słuchaczy
następujących
branż
w szkołach/placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki:
a) branża Zdrowie i srebrna gospodarka - Medyczno – Społeczny Zespół Szkół
Policealnych w Chojnicach,
b) branża ICT i elektronika - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach,
c) branża Transport, logistyka i motoryzacja - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. św. Józefa Patrona Rzemieślników w Chojnicach oraz Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach.
5. Realizacja wsparcia dla uczniów w ramach Projektu „Wsparcie szkolnictwa
zawodowego w powiecie chojnickim” będzie prowadzona w formie:
a) Medyczno – Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach:
 staże i praktyki realizowane u pracodawców,



kursy: techniki terapii zajęciowej w zakresie umiejętności: haftu,
szydełkowania, lepienia w glinie, rzeźby i płaskorzeźby; masażu gorącymi
kamieniami; masażu balijskiego; instruktora fitness i nordic walking; nordic
walking i sportu osób niepełnosprawnych i starszych;
 zajęcia: z języka angielskiego/niemieckiego zawodowego; specjalistyczne z
zakresu nauki pomiaru cukru i działań opiekuńczych wobec osób chorych z
cukrzycą; specjalistyczne z zakresu szkolenia opiekunów w usprawnianiu
psycho-fizycznym pacjentów z chorobami neurologicznymi; specjalistyczne z
zakresu nowych technik przygotowania sprzętu stomatologicznego do pracy w
gabinecie; specjalistyczne z zakresu asystowania podczas zabiegów
mikroskopowych, implantologicznych w gabinecie stomatologicznym;
specjalistyczne z zakresu zaawansowanych technologii w pracy protetyka
słuchu; specjalistyczne z zakresu zastosowań technicznych w pracowni
technika dentystycznego;
 warsztaty z doradztwa edukacyjno – zawodowego;
b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf
Pomorski” w Chojnicach:
 staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców;
 kursy: obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych SEP do 1 kV; kurs
spawania (zajęcia teoretyczne i praktyczne); projektowania CAD: AutoCAD
Mechanical/SolidWORKS wraz z przygotowaniem do egzaminu
międzynarodowego – certyfikat CSWA; obsługi i programowania obrabiarek
sterowanych numerycznie (CNC); podnoszące kwalifikacje zawodowe:
Lokalna
Akademia
CISCO;
projektowania
CAD:
AutoCAD
Elektrical/SolidWORKS
wraz
z
przygotowaniem
do
egzaminu
międzynarodowego – certyfikat CSWA;
 zajęcia: z języka angielskiego zawodowego; prowadzone w szkole wyższej;
 warsztaty: doradztwo edukacyjno – zawodowe;
c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników
w Chojnicach:
 staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców;
 kursy: spawalniczy – uprawnienia z zakresu spawania metodą MAG (zajęcia
teoretyczne i praktyczne); prawa jazdy kat. B;
 zajęcia: z języka angielskiego zawodowego, laboratoryjne z zakresu
diagnostyki pojazdów;
 warsztaty: doradztwo edukacyjno – zawodowe;
6. Realizacja wsparcia dla słuchaczy w ramach Projektu „Wsparcie szkolnictwa
zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę,
rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z
zakupem wyposażenia” będzie prowadzona w formie:
a) Medyczno – Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach:
 zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z pracodawcami z zakresu:
świadczenia usług w zakresie masażu; świadczenia usług opiekuńczych osobie
chorej i niesamodzielnej

 warsztaty aktywizacji ruchowej w zakresie profilaktyki zdrowia.
b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach:
 kursy: obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych SEP do 1 kV; kurs
spawalniczy – uprawnienia z zakresu spawania metodą MAG (zajęcia
teoretyczne i praktyczne).
7. Wsparcie dla uczniów/słuchaczy przez cały okres trwania Projektu będzie obejmowało
zakres przewidziany we wniosku o dofinansowanie.
§2
Kryteria wyboru uczestników Projektu
1. Zintegrowany projekt dot. Wsparcia szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim
realizowany jest w 4 szkołach/placówkach, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Chojnicki.
2. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:
a) posiada status ucznia/słuchacza szkoły lub placówki, o której mowa w § 1 ust. 4,
b) jest zainteresowana udziałem w Projekcie (w przypadku niepełnoletnich
uczniów/słuchaczy dodatkowo otrzyma zgodę rodziców/opiekunów prawnych na
udział w projekcie).
3. Warunkiem udziału uczniów/słuchaczy w Projekcie jest złożenie w szkole Formularza
zgłoszeniowego (załącznik nr 1) przez uczniów/słuchaczy lub rodziców/opiekunów
prawnych.
4. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w danej formie wsparcia zobowiązane są do
złożenia Przewodniczącemu Komisji następujących dokumentów:
a) „Deklaracja uczestnictwa w projekcie”, stanowiąca załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu,
b) „Oświadczenie uczestnika Projektu I”, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu,
c) „Oświadczenie uczestnika Projektu II”, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu.
b) „Zakres danych osobowych uczestnika Projektu”, stanowiący załącznik nr 5 do
niniejszego Regulaminu.
§3
Procedura Rekrutacyjna
1. W każdej szkole/placówce, wymienionej w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu, dyrektor
szkoły/placówki powołuje Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją.
2. Komisja składa się z 3 osób, tj.: przewodniczącego i dwóch członków Komisji:
a) Przewodniczący – Koordynator szkolny,
b) dwie inne osoby wskazane przez dyrektora szkoły/placówki.
3. Nad przebiegiem rekrutacji, kolejnością składanych zgłoszeń jak i prawidłowym
wypełnieniem dokumentów sprawuje nadzór Przewodniczący Komisji.
4. O uczestnictwie ucznia/słuchacza w Projekcie decyduje:

a) spełnienie kryteriów określonych w § 2 ust. 2 i 3,
b) kompletność dostarczonych dokumentów,
c) w przypadku Medyczno-Społecznego Zespołu Szkół Policealnych i Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego decyduje kolejność zgłoszeń
uczestników;
d) w przypadku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 decydujące o zakwalifikowaniu się na dany kurs będą
wyniki w nauce oraz ocena z zachowania za ostatni semestr nauki.
5. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły/placówki w zakładce „Wsparcie
szkolnictwa zawodowego”.
6. W przypadku osób niepełnoletnich „Zakres danych osobowych uczestników Projektu”
podpisują rodzice/opiekunowie prawni.
7. Złożenie dokumentów oznacza, że kandydat zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz
akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
8. Złożonym dokumentom nadawany będzie kolejny numer z rejestru zgłoszeń (osobny dla
każdej ze szkół – załącznik nr 6).
9. Po zakończeniu naboru uczniów/słuchaczy do Projektu komisja dokona weryfikacji
zgłoszeń pod względem formalnym.
10. W wyniku zakończenia weryfikacji zgłoszeń uczniów/słuchaczy Komisja sporządzi
protokół zawierający listę zakwalifikowanych uczniów/słuchaczy do Projektu i listę
rezerwową oraz przekaże do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły/placówki. Zaakceptowane
listy uczestników są ostateczne i będą dostępne u Dyrektora szkoły/placówki.
11.
O wyniku rekrutacji uczniowie/słuchacza zostaną poinformowani przez
Przewodniczącego Komisji danej szkoły/placówki, w której będą realizowane zajęcia.
12. Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy ustalony limit uczestników, zostanie utworzona lista
rezerwowa. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez
osoby zakwalifikowane do Projektu, na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy
rezerwowej. W sytuacji niewystarczającej liczby zgłoszeń odstępuje się od utworzenia
listy rezerwowej.
13. W celu rozpoczęcia udziału ucznia/słuchacza w Projekcie niezbędne jest podanie danych
osobowych w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Kandydat
zakwalifikowany do udziału w Projekcie staje się jego uczestnikiem w chwili rozpoczęcia
udziału w pierwszej formie wsparcia w Projekcie, pod warunkiem podania niezbędnych
danych i dostarczenia dokumentów tj. deklaracji uczestnictwa, formularza danych
osobowych uczestnika projektu i oświadczeń. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach projektu.
14. Uczestnicy Projektu biorą w nim udział do momentu zakończenia projektu/ukończenia
szkoły/ złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie wraz z podaniem
przyczyny.
§4
Organizacja procesu Rekrutacji

1. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w następujących szkołach:
1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Chojnicach w terminach:
 od 27.02.2017 r. do 31.03.2017 r.
 od 26.02.2018 r. do 30.03.2018 r.
 od 25.02.2019 r. do 29.03.2019 r.
 od 24.02.2020 r. do 31.03.2020 r.
2) w Medyczno-Społecznym Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach w terminach:
 od 27.02.2017 r. do 31.03.2017 r.
 od 02.10.2017r. do 22.12.2017r.
 od 01.10.2018r. do 21.12.2018r.
 od 01.10.2019r. do 20.12.2019r.
3) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach w terminach:
 od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r.
 od 01.09.2018 r. do 17.09.2018 r.
 od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r.
 od 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r.
2. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników Projektu przeprowadzona zostanie
dodatkowa rekrutacja w terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły.
3. W wyniku naboru, rekrutowanych zostanie łącznie 469 uczniów oraz 135 słuchaczy tj.:
a) w ramach Projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie
chojnickim”:
 Medyczno – Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach - 180
uczniów
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej
„Gryf Pomorski” w Chojnicach - 106 uczniów,
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona
Rzemieślników w Chojnicach - 183 uczniów,
b) w ramach Projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie
chojnickim– rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę
oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia”
 Medyczno – Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach – 75
słuchaczy
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach – 60
słuchaczy.
§5

Realizacja Projektu
Przedmiotem Projektu jest wspieranie dostosowania kierunków kształcenia zawodowego,
w tym programów nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym, do potrzeb gospodarki
w 3 branżach: Zdrowie i srebrna gospodarka; ICT i elektronika; Transport, logistyka
i motoryzacja. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności
absolwentów szkół w Powiecie Chojnickim, a tym samym podniesienie jakości szkolnictwa
zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom. Realizacja projektu ma na celu przede

wszystkim podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów szkół oraz nauczycieli
kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu.
§6
Proces monitoringu, ewaluacji i dokumentacja Projektu
1. Wszyscy uczniowie/słuchacze zakwalifikowani do udziału w Projekcie podlegają
procesowi monitoringu i ewaluacji, mającemu na celu ocenę skuteczności działań
podjętych w ramach Projektu.
2. Pełnoletni uczeń/słuchacz, a w przypadku niepełnoletniego ucznia jego rodzic/opiekun
prawny zobowiązany jest do udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku, utrwalenie i
powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnego medium na
potrzeby realizacji Projektu.

§7
Postanowienia końcowe
1. Uczestnikom projektu przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej
do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni.
2. Złożone dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
3. Beneficjent – Powiat Chojnicki zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym
Regulaminie.
4. Beneficjent – Powiat Chojnicki nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach
programowych i wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
5. Za kontakt z pełnoletnim uczniem/słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia
jego rodzicem/opiekunem prawnym odpowiada nauczyciel prowadzący daną formę
wsparcia realizowaną w szkole/placówce objętej Projektem oraz Koordynator szkolny.
6. Pełnoletni uczeń/słuchacz, a w przypadku niepełnoletniego ucznia jego rodzic/opiekun
prawny ucznia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 922)
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Powiatu
Chojnickiego i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. Ostateczna interpretacja
niniejszego regulaminu należy do Beneficjenta – Powiatu Chojnickiego.
8. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronach internetowych szkół biorących udział
w Projekcie w zakładce „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim”
oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

