Regulamin
rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa zawodowego
uczniów z Gminy Szczebrzeszyn ramach projektu
„Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczebrzeszyn”
§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie „Rozwój kompetencji
uczniów z gminy Szczebrzeszyn, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.
§2
Słownik pojęć
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Rozwój kompetencji uczniów z
Gminy Szczebrzeszyn”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 12 Oś Priorytetowa Edukacja,
kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.
2.
Szkole – należy przez to rozumieć Gimnazja.
3.
Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły biorącego udział
w warsztatach lub konsultacjach indywidualnych w ramach projektu.
4.
Zajęciach – należy przez to rozumieć warsztaty lub konsultacje indywidualne z
doradztwa zawodowego.
1.

§3
Zakres wsparcia
Celem zajęć jest przygotowanie uczniów wspieranych szkół do świadomego
wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej, zwiększenie zdolności uczniów do
dostosowania się do potrzeb rynku pracy oraz określenia własnych predyspozycji i
talentów. Realizacja zajęć będzie uwzględniała indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne uczniów oraz ich możliwości psychofizyczne. Udzielane będą informacje
o kierunkach kształcenia na różnych poziomach, przybliżona zostanie charakterystyka
pracy i dane dotyczące różnych zawodów, zwłaszcza kluczowych dla województwa
lubelskiego.
2.
Zajęcia z doradztwa zawodowego zrealizowane zostaną dla 20 uczniów z
Gimnazjum w Szczebrzeszynie w dwóch grupach, oraz 10 uczniów z Gimnazjum w
Bodaczowie. Czas trwania zajęć grupowych wynosi 20 godzin na grupę.
3.
Zajęcia z doradztwa indywidualnego zostaną zrealizowane dla 35 uczniów
z Gimnazjum w Szczebrzeszynie oraz 15 uczniów z Gimnazjum w Bodaczowie.
Czas trwania zajęć indywidualnych wynosi 5 godzin na ucznia.
1.

§4
Kryteria wyboru uczestników projektu oraz warunki ich uczestnictwa w projekcie
Udział w projekcie jest bezpłatny.
W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy spełniają następujące
warunki:
uczęszczają do jednej ze szkół uczestniczących w projekcie
zostaną zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną.
1.
Rekrutacja uczniów odbywać się będzie się na podstawie zgłoszenia.
1.
2.

a)
b)

§5
Zasady rekrutacji
1.
Komisję Rekrutacyjną tworzą:
a). Koordynator projektu.
b). Specjalista ds. organizacyjnych,
c). Dyrektor szkoły, biorącej udział w projekcie.
2.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie w szkole do której
uczęszcza dziecko, przez rodzica/prawnego opiekuna poprawnie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym złącznik:
- nr 1 – dla uczniów Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie.
- nr 2 – dla uczniów Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie.
3.
W procesie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna będzie kierowała się poniższymi
kryteriami.
a). Płeć (kobiety – 2 pkt. preferencyjne).
b). Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt. preferencyjne)
c). Pozostawanie bez pracy przez przynajmniej jednego z rodziców/ prawnych
opiekunów (1 pkt preferencyjny).
4.
Szkoła prowadzi kampanię informacyjną o możliwości skorzystania z
doradztwa edukacyjno-zawodowego (informacja przekazywana ustnie podczas
spotkań
z rodzicami, akademii, ogłoszenie na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej
szkoły).
5.
Rekrutacja prowadzona będzie od 5 października 2018 r. do 10 października
2018 r.
6.
W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół potwierdzający
zakwalifikowanie uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie.
7.
Komisja rekrutacyjna prowadzi rekrutację z pełnym poszanowaniem zasad
dotyczących równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna będzie w
szkole do której uczeń uczęszcza.
8.

Osoby zakwalifikowane do projektu w momencie rozpoczęcia udziału w
pierwszej formie wsparcia/zajęciach dostarczają podpisane i wypełnione następujące
dokumenty:
9.

a). Deklarację uczestnictwa w projekcie - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 3
b). Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby projektu – załącznik nr 4

§6
Warunki udziału w projekcie
Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest złożenie podpisanych i
poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 oraz ust. 9
niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów związanych z realizacją projektu. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożliwością uczestnictwa
w projekcie.
2.
Warunkiem ukończenia zajęć z doradztwa grupowego jest uczestniczenie w
zajęciach na poziomie co najmniej 80%, tj. w minimalnym wymiarze 16 godzin zajęć
dydaktycznych (45 minutowych).
3.
Warunkiem ukończenia zajęć z doradztwa indywidualnego:
a)
Poddanie się indywidualnej diagnozie potrzeb na początku szkolenia,
b)
Współpraca z doradcą, skutkująca opracowaniem indywidualnego planu kariery
edukacyjno – zawodowej,
1.
W zajęciach indywidualnych z doradztwa zawodowego mogą brać udział
rodzice uczniów objętych wsparciem.
1.

§7
Prawa i obowiązki uczestników
Osoba, przyjęta do projektu, staje się uczestnikiem projektu, któremu
przysługują prawa i obowiązki określone niniejszym Regulaminem.
2.
Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem
ucznia
do udziału w zajęciach grupowych/warsztatowych z zakresu doradztwa
zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac
(wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Kariery edukacyjno – zawodowej.
3.
Uczestnik ma prawo do:
a)
udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie,
b)
otrzymania pomocy dydaktycznych,
c)
wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby
projektu.
1.
Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
1.

a)
b)

przestrzegania niniejszego Regulaminu.
każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach/warsztatach
i indywidualnych konsultacjach. Odpowiedzialnym za zebranie podpisów jest osoba
prowadząca zajęcia lub indywidualne konsultacje,
c)
wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu,
kontroli
i ewaluacji projektu.

§8
Postanowienia końcowe
1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie dniu 01.10.2018 r.
2.Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga koordynator projektu.
3.Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu
lub dokumentów programowych.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla uczniów Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Szczebrzeszynie
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy dla uczniów Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny
w Bodaczowie
Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 –Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby projektu.
Załącznik nr 5 – Informacja o zakresie danych osobowych przetwarzany w Centralnym
Systemie Teleinformatycznym SL 2014

