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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Nazwa projektu: „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 
W PROJEKCIE 

„Czas na zawodowców -  
wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i zasady uczestnictwa w Projekcie 
„Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego 
szczecińskich szkół”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, 
Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 
zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego. 

2. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 

a. Realizator/Organizator – Centrum Edukacji Ogrodniczej z siedzibą 
w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115 (CEO); 

b. Dyrektor Centrum – dyrektora Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie; 
c. Projekt – oznacza przedsięwzięcie pt. „Czas na zawodowców - wzrost 

jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”, realizowany 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Działanie RPZP.08.07.00 
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 
w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego; 

d. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Czas na 
zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich 
szkół”; 

e. Komisja – Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora Centrum; 
f. Rodzic - ojca, matkę lub opiekuna prawnego ubiegającego się 

o zakwalifikowanie swojego dziecka - ucznia Centrum Edukacji Ogrodniczej 
w Szczecinie - do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych 
w Regulaminie. W przypadku, gdy uczeń jest osobą pełnoletnią na dzień 
składania formularza aplikacyjnego – dopuszcza się możliwość składania 
oświadczeń samodzielnie; 
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g. Kandydat – ucznia CEO, ubiegającego się o uczestnictwo w Projekcie na 
podstawie zasad ujętych w niniejszym Regulaminie; 

h. Uczestnik Projektu - ucznia Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, który 
po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie, został zakwalifikowany 
do uczestnictwa w Projekcie; 

i. Biuro Projektu - budynek Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, 
ul. Batalionów Chłopskich 115; 

j. Koordynator Projektu - osobę odpowiedzialną za działania merytoryczne, 
planowanie, organizowanie, kontrole, ewaluacje, monitoring, promocje, 
zamknięcie Projektu; 

k. Specjalista ds. realizacji i rozliczenia Projektu – osobę odpowiedzialną za 
przepływ środków pieniężnych, prowadzenie księgowości, rozliczanie Projektu 
oraz sprawozdawczość finansową; 

l. Specjalista ds. zamówień publicznych – osobę odpowiedzialną za promocję 
Projektu, przeprowadzanie naboru, monitorowanie zgodności realizacji 
Projektu z harmonogramem i wnioskiem aplikacyjnym. 

3. Zajęcia realizowane w Projekcie będą odbywały się zgodnie z opracowanymi 
przez prowadzących planami zajęć. 

§2 

Założenia Projektu 

1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół 
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i osób dorosłych 
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach 
Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Nazwa projektu: 
„Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich 
szkół”. Nr projektu: RPZP.08.07.00-32-K014/16, Nr umowy o dofinansowanie 
realizacji projektu: RPZP.08.07.00-32-K014/16-00 z dn. 27.12.2016. 

2. Realizacja Projektu trwa w okresie od 02 stycznia 2017 roku do 31 października 
2020 roku. 

3. Celem Projektu jest zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki 
zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla 54 uczniów/uczennic (37K i 17 M) CEO, 
w tym 3 osoby niepełnosprawne, poprzez realizację programów rozwojowych do 
31 października 2020 roku. 

4. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia: 

a. „Doradztwo edukacyjno - zawodowe” - 1080 h (270 h doradztwa 
grupowego + 810 h doradztwa indywidualnego); 
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b. „Kurs elektroenergetyczny - G1, G2, G3”, kończący się egzaminem 
komisyjnym, potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji - 3 cykle kursu po 85 h 
wykładów i ćwiczeń (dla grup10-osobowych); 

c. „Kurs obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych 
z mechanicznym napędem podnoszenia” - według wymagań UDT, 
kończący się egzaminem UDT - 3 cykle kursu po 101 h (85 h teorii i 160 h 
praktyki każdy) (dla grup 10-osobowych); 

d. „Kurs florystyczny podstawowy” - 3 cykle kursu po 105 h (25 h teorii i 80 h 
praktyki każdy )(dla grup 10-osobowych); 

e. ,,Kurs carvingowy” - 3 cykle kursu po 20 h (4 h teorii i 16 h praktyki każdy) 
(dla grup 10-osobowych); 

f. „Kurs inseminacji bydła”, kończący się egzaminem uprawniającym do 
wykonywania czynności inseminacyjnych bydła - 3 cykle kursu po 102 h (30 h 
teorii, 40 h praktyki oraz 32 h zajęć wyjazdowych w terenie każdy) (dla grup 4-
osobowych); 

g. „Kurs odnawialnych źródeł energii” - 3 cykle kursu po 64 h (32 h teorii i 16 h 
praktyki oraz 16 h zajęć wyjazdowych w terenie każdy) (dla grup 10-
osobowych); 

h. „Kurs języka obcego zawodowego - angielski” - 3 cykle kursu języka 
angielskiego po 60 h każdy - łącznie 180 h języka angielskiego (dla grup 10-
osobowych); 

i. „Kurs języka obcego zawodowego - niemiecki” - 3 cykle kursu języka 
niemieckiego po 60 h każdy - łącznie 180 h języka niemieckiego (dla grup 10-
osobowych). 

5. Każdy Uczestnik musi wziąć udział w obowiązkowych formach wsparcia: 
doradztwo zawodowe, języki obce zawodowe oraz praktyki zawodowe lub staże 
zawodowe. 

§3 

Rekrutacja Kandydatów do udziału w Projekcie 

1. Ze względu na specyfikę Projektu, proces rekrutacji będzie się opierał o zebranie 
deklaracji uczestnictwa w Projekcie, następnie na weryfikacji ich przez Komisję 
Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora Centrum. Dobór Uczestników Projektu 
będzie się odbywał na podstawie kryteriów merytorycznych i rodzaju zajęć (skala 
1-5, gdzie 5 – najwyższa wartość): 

a. motywacji do udziału w zajęciach – wynik rozmowy kwalifikacyjnej, 
b. testu umiejętności z języka obcego (do udziału w zajęciach języka obcego 

zawodowego), 
c. staży i praktyk zawodowych zapewnionych dla wszystkich Uczestników 

Projektu oraz poszczególnych kursów dla uczniów, których kierunek 
kształcenia jest zgodny z tematyką zajęć. 
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2. Osoby z najwyższą liczbą punktów i spełniające kryteria dostępu zostaną 
zakwalifikowane do udziału w Projekcie. Tworzone będą listy rezerwowe (na 
wypadek rezygnacji). Jeden Uczestnik Projektu będzie mógł skorzystać z kilku 
form wsparcia. 

3. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc dodatkowych należy rekrutować 
Uczestników według następującej dodatkowych kryteriów: trudnej sytuacji 
materialnej - 1 pkt, średniej ocen z przedmiotów zawodowych - 1-3 pkt, ostatniej 
oceny zachowania wystawionej przez wychowawcę - 1-3 pkt, frekwencji ucznia na 
zajęciach z ostatniego półrocza potwierdzonej przez wychowawcę - 1 pkt. 

4. Wzory deklaracji uczestnictwa w Projekcie będą dostępne w sekretariacie CEO 
i na stronie internetowej CEO (www.ceogr.edu.pl). Wypełnione deklaracje należy 
składać w Biurze Projektu, u Koordynatora lub Specjalisty ds. zamówień 
publicznych, którzy posiadają upoważnienie do przetwarzania danych 
osobowych. 

5. Komplet dokumentów aplikacyjnych musi zawierać: 

a. deklarację uczestnictwa w Projekcie z podstawowymi danymi osobowymi, 
wybraną formą wsparcia oraz oświadczeniem Uczestnika Projektu, 

b. oświadczenie Rodzica o wysokości uzyskiwanego dochodu w rodzinie 
przypadającego na jedną osobę. 

6. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie - wypełniona elektronicznie lub odręcznie - 
musi być podpisana czytelnie przez pełnoletniego Uczestnika Projektu lub 
w przypadku niepełnoletności - również przez Rodzica Uczestnika Projektu. 

7. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

8. Zakwalifikowany Kandydat przed przystąpieniem do zajęć w ramach Projektu jest 
zobowiązany podpisać Umowę uczestnictwa w Projekcie, po podpisaniu której 
uzyskuje status Uczestnika. 

9. Zostaną utworzone listy uczestnictwa, które będą wywieszone w siedzibie 
Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. 

10. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół. 

§4 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do: 

a. nieodpłatnego udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu, 
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b. zgłaszania uwag dotyczących zajęć oraz innych spraw organizacyjnych 
bezpośrednio wykładowcy/instruktorowi lub Koordynatorowi Projektu, 

c. otrzymania materiałów szkoleniowych do zajęć przewidzianych w Projekcie, 
d. nieodpłatnego ubezpieczenia i badań lekarskich, 
e. serwisu kawowego, posiłków regeneracyjnych oraz zwrotu kosztów dojazdu 

na praktyki zawodowe lub staże zawodowe oraz zajęcia w ramach kursów 
poza siedzibą CEO, 

f. oceny organizacji i przebiegu szkolenia oraz wykładowców, 
g. otrzymania zaświadczeń/stosownych uprawnień, potwierdzających 

ukończenie zajęć. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 

a. potwierdzania swojej obecności na liście obecności własnoręcznym podpisem, 
b. wypełnienia w trakcie trwania cyklu zajęć kwestionariuszy ankiet oceniających 

wykładowców i Organizatora, 
c. wypełniania testów i kwestionariuszy ankiet ewaluacyjnych na początku i na 

zakończenie zajęć. 

3. Warunkiem pozytywnego ukończenia zajęć i uzyskania zaświadczenia o ich 
ukończeniu jest odpowiednia frekwencja, tzn. udział w co najmniej 80% zajęć. 

4. Przekroczenie 20% nieobecności na zajęciach będzie wiązało się ze 
zwrotem materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, 
nieotrzymaniem zaświadczeń o ukończonych zajęciach - a tym samym 
rezygnacji z udziału w Projekcie. 

§5 

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych 
przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, mogą 
wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie 
mogą być znane przez Uczestnika Projektu w momencie rozpoczęcia udziału 
w Projekcie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy 
uczestników form wsparcia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego 
Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie Organizator 
może żądać od tego Uczestnika zwrotu poniesionych na niego kosztów 
uczestnictwa w Projekcie. 
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5. Pełnoletni Uczestnik Projektu lub Rodzic zobowiązuje się powiadomić Centrum 
Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie z wyprzedzeniem (minimum 14 dni) 
o konieczności zrezygnowania z udziału w Projekcie. 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez 
dyrektora Centrum i Koordynatora Projektu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku i obowiązuje przez 
czas trwania Projektu. 

3. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu w Centrum Edukacji Ogrodniczej 
w Szczecinie i na stronie internetowej CEO. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz wyłącznej 
interpretacji jego zapisów. 

5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne 
z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę 
przepisów prawa lub warunków Umowy o dofinansowanie Projektu, a także 
pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub 
instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu. 

31 sierpnia 2017 roku ………………………...………... 
data i podpis 


