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REGULAMIN  REKRUTACJI  DO  PROJEKTU 
 

,,Włocławek Zawodowo II” 
 
 

1 
Informacje o projekcie 

 
1. Projekt ,,Włocławek Zawodowo II” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie 
ogólne i zawodowe, Podziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe.  

2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów  z 5 placówek kształcenia zawodowego z terenu 
miasta Włocławek.  

3. Celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie 1016 uczniów z 5ZS zawodowych poprzez 
podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, realizację dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych /kursów i staży, wyposażenie pracowni i podwyższenie 
kompetencji/kwalifikacji 16 nauczycieli i stworzenie PIK do 30.04.2022 r. 
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Działania realizowane w ramach projektu 
 
W ramach projektu zostaną podjęte działania w zakresie: 

 
1. Zajęcia dodatkowe  

a) podnoszące kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne; 
b) podnoszące kompetencje zawodowe (ucz. kształcenia zawodowego) (typ projektu 1ci i 

1cii ); 
2. Doposażenie/wyposażenie pracowni zawodowych niezbędne do realizacji kształcenia   

zawodowego (typ proj.1 j); 
3. Podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego ( typ proj. 1d ); 
4. Podniesienie kwalifikacji praktycznych poprzez staże dla uczniów technikum (typ proj.2); 
5. Doradztwo zawodowe: określenia własnego Indywidualnego Planu Działań oraz ważnej roli   

miejsca gdzie można spotkać się z doradcą i opracować swoją dalszą karierę zawodową, 
(powstanie PIK i udział 6 n-li w studiach podyplomowych z doradztwa zawodowego (typ 
proj.1a) 
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Beneficjenci projektu 
 
Uczestnikami projektu będą: 



 1016 (510 K i 506M) z 5ZS zawodowych zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek; 
 16 n-li ( 10 n-li zajęć zawodowych 10 i 6 n-li studia podyplomowe z doradztwo zawodowego) 

z 5 ZS zawod. 
 

4 
Rekrutacja do projektu 

 
1. Rekrutacja zgodna z polityką równych szans i niedyskryminacji, harmonogramem projektu              

i grupą docelową zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Informacje o rekrutacji podane 
na stronie internetowej Miasta Włocławek oraz na tablicach ogłoszeń w szkołach lub 
stronach szkół . Umieszczenie plakatu w 5 ZS zawodowych wraz z informaacją. Za rekrutację 
w szkołach odpowiada SZKOLNY OPIEKUN PROJEKTU ( SOP ) i KIEROWNIK PROJEKTU (K). 

2. W szkołach zostanie umieszczony plakat o projekcie na tablicy ogłoszeń wraz z regulaminem 
rekrutacji i terminami rekrutacji oraz informacje o dokumentach rekrutacyjnych u (SOP) oraz 
terminach składania dokumentów rekrutacyjnych. 

3. Szkolni Opiekunowie Projektu zorganizują spotkania rekrutacyjne w swoich placówkach.                   
W przypadku staży zawodowych dla uczniów Komisja Rekrutacyjna przed stażami 
maj/czerwiec 2021. Posiedzenia komisjidotyczące staży zawodowych 06/2021. 

4. Ogłoszenia o rekrutacji na tablicy ogłoszeń w szkołach i stronie internetowej Wnioskodawcy 
w wersji zgodnej z wytycznymi w tym RODO .  

 
Kryteria decydujące o przyjęciu do projektu: 
 
1. Kryteria dostępu do projektu: Uczniowie muszą być uczniami jednej z 8 szkół kształcenie 

zawodowego wchodzących w skład wymienionych zespołów szkół ZSB, ZSCH, ZSEK, ZST, ZSS 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek. 

2. Kryteria punktowe:  
1) Dojeżdżający z obszarów wiejskich - 10p.; (oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym 

FZ); 
2) Korzystający z pomocy socjalnej (oświadczenie w FZ)-10pk.; 
3) Ucz. ostatnich klas (5p.); pozostali uczniowie 2p.; 
4) Rekomendacja wychowawcy(1-10p.)biorąc pod uwagę potrzeby edukacyjne i rozwojowe 

uczniów ,wysoką frekwencję na lekcjach i dobre zachowanie , 
 

Uczniowie z najwyższą liczbą pkt z rekrutacji na zajęcia dodatkowe/kursy / szkolenia mają 
pierwszeństwo udziału w stażach zawodowych w 2021 . 

 
Dodatkowe kryteria  na staże: uczestnicy projektu (rekomendacja wychowawcy / dyrektora 
(1- 15punktów ) oraz wysoka ocena z zachowania (ustalenia co do oceny z zachowania                               
i punktacji podejmuje Komisja Rekrutacyjna w każdej ze 5 szkół. W przypadku takiej samej ilości 
punktów i oceny z zachowania decyduje dyrektor szkoły). 
1) N-le przedmiotu zawodowego lub ogólnego ze szkoły objętej projektem. 
2) Posiada rekomendację dyrektora szkoły do objęcia wsparciem w ramach projektu. 
3) Pisemna zgoda N-la do udziału w projekcie i udziału w kursie podnoszącym kompetencje lub 

studiach podyplomowych z doradztwa zawodowego . 
 
1. Dodatkowa rekrutacja przez cały okres trwania projektu w każdym zespole szkól                                 

w przypadku, rezygnacji, choroby uczniów lub innych przyczyn zaprzestania przez uczniów 
udziału w projekcie, wsparcie dla uczniów z terenów wiejskich, korzystających z pomocy 
socjalnej rola wychowawców by zachęcić tych uczniów do korzystania z form wsparcia 
realizowanych w ramach projektu. 

2. W przypadku tej samej liczby punktów z rekrutacji o zakwalifikowaniu się do projektu 
zdecyduje Komisja Rekrutacyjna (KR składzie Kierownik Projektu ,Szkolny Opiekun Projektu, 
dyrektor szkoły, wychowawca), ważne będą informacje dotyczące zachowania ucznia i opinia 
wychowawcy w tej sprawie ( opinia dotyczy tylko osób o tej samej ilości punktów).  



3. Zostanie utworzona lista rezerwowa to osoby, które nie znalazły się na liście podstawowej 
(pozostałe osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów utworzą tą listę). 

4. Warunkiem ubiegania się o udział we wsparciu w ramach projektu jest: 
1) formularz zgłoszeniowy do udziału we wsparciu w ramach projektu ,,Włocławek 

Zawodowo II” /załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu/, 
2) Oświadczenie dotyczące danych wrażliwych uczestnika/załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu/, 
3) Deklaracja uczestnictwa (w przypadku uczniów niepełnoletnich - rodzica / prawnego 

opiekuna) / załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu/, 
4) Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu (w przypadku uczniów niepełnoletnich - 

rodzica / prawnego opiekuna) /załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu/,  
5. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w szkole, uczestniczącej w 

projekcie w terminie wyznaczonym przez  kierownika projektu 09/2020 , 01/ 2021, 09/ 
2021, 01/ 2022 w razie potrzeby na bieżąco w czasie trwania projektu 

 
§ 5  

 
1. Udzielania wsparcia zaprzestaje się, gdy UP: 

1) Przerwał/-a naukę w szkole, 
2) Został/-a skreślony z listy uczniów, 
3) Zrezygnował/-a ze wsparcia. 

2. Szkolni Opiekunowie Projektu informują Kierownika, a ten zobowiązany jest poinformować 
organizatora projektu o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 1 pkt  1-3 nie później niż 
pięć dni roboczych od ich zaistnienia. 

 
§ 6  

 
Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do udzielania organizatorowi 
projektu informacji służących monitorowaniu projektu, także innym instytucjom w celu 
monitoringu i ewaluacji. 

 
 

 
 


