
Uchwała Nr XXX/225/09

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 6 sierpnia 2009 r.

w sprawie : zatwierdzenia  Regulaminu rekrutacji  i  uczestnictwa w projekcie

„Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”

Na podstawie art.  4 ust.  1 pkt1 i art.12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca

1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z

późn. zm) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1.

Zatwierdza  się, Regulamin  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  projekcie  „Wysoka

jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”.

Projekt jest realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach,  Działanie 9.2

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego .

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego.

§2.

Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ inż. Czesław Czerski



Załącznik 
do Uchwały Nr XXX/225/09
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 6 sierpnia 2009 r.

Człowiek – najlepsza inwestycja

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIEREGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„„WYSOKA JAKOŚĆ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGOWYSOKA JAKOŚĆ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

W POWIECIE PUŁTUSKIM”W POWIECIE PUŁTUSKIM”

§1.

 Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  rekrutacji  Uczestników  projektu  pt.
„Wysoka  jakość  szkolnictwa  zawodowego  w  powiecie  pułtuskim”  nr
POKL.09.02.00-14-034/08  nazywanych  dalej  „Uczestnikami”  oraz  zasady  ich
uczestnictwa w wyżej wymienionym projekcie dalej „Projektem”. 

§2.
Informacje o projekcie

1. Projekt  realizowany  jest  przez  Powiat  Pułtuski  w  ramach  Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w  regionach  Działania  9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa
zawodowego, w okresie od 01 sierpnia 2009r. do 31 maja 2010r. r. na podstawie
umowy  nr  UDA-POKL.09.02.00-14-034/08-00  zawartej  w  dniu  30  lipca  2009r.
między Województwem Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim.  

2. Nadrzędnym  celem  projektu  jest  podniesienie  jakości  nauczania  w  szkołach
zawodowych: zasadniczych szkołach zawodowych i technikach, działających na
terenie powiatu pułtuskiego i są to szkoły: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana
Ruszkowskiego  i  Zespół  Szkół  im.  Bolesława  Prusa  w  Pułtusku,  poprzez
ułatwienie  uczniom  dostępu  do  możliwości  uczestniczenia  w  bezpłatnych
zajęciach pozalekcyjnych oraz  wspieranie współpracy między pracodawcami a
szkołami. 

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

4. Działania zaplanowane w ramach projektu są zgodne z zasadą  równości szans
kobiet i mężczyzn.

§3.
Zasady rekrutacji uczestników projektu



1. Rekrutacja  prowadzona  będzie  od  01  września  2009r.  do  30  października
2009r.  w Biurze  Projektu,  które  znajduje  się  w  Starostwie  Powiatowym  w
Pułtusku, ul. 3 Maja 20 pokój nr 5.

2. W  Zespole  Szkół  im.  B.  Prusa  oraz  Zespole  Szkół  Zawodowych  im.  J.
Ruszkowskiego  odbędą  się  spotkania  informacyjno-promocyjne  dotyczące
Projektu.

3. Uczestnikiem projektu  może być osoba,  która  z  własnej  inicjatywy wyraża
chęć uczestnictwa w Projekcie i jest uczniem klasy o profilu zawodowym w
Zespole  Szkół  im.  Bolesława  Prusa  w  Pułtusku  (  tj.  wielozawodowej
zasadniczej  szkoły  zawodowej  oraz  technikum  o  kierunku:  handlowiec,
ekonomista,  technik  żywienia  i  gospodarstwa  domowego,  technik
hotelarstwa,  kelner,  kucharz)   lub  Zespole  Szkół   Zawodowych  im.  Jana
Ruszkowskiego w Pułtusku ( tj.  zasadniczej  szkoły  zawodowej  o kierunku:
elektryk, stolarz, ślusarz, oraz technikum o kierunku: elektronik, mechanik). 

4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryterium określonego w
ust.3  niniejszego  regulaminu,  jest  złożenie  w  Biurze  Projektu  formularza
zgłoszeniowego podpisanego przez: Uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego
Uczestnika i wychowawcę klasy.

5. Przyjmowane będą  wyłącznie kompletne formularze, zawierające wszystkie
dane i niezbędne oświadczenia woli (podpisy) Uczestnika pełnoletniego bądź
rodzica/opiekuna  prawnego  ucznia  niepełnoletniego.  Kwestionariusze
niekompletne nie będą przyjmowane. 

6. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
7. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym – równości płci

(zgodnie  z  wytycznymi  Instytucji  Zarządzającej  Programu  Operacyjnego
Kapitał  Ludzki-  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego-  dotyczącymi  zasad
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, obowiązujące od 1 kwietnia 2009r.)

8. Pierwszeństwo w objęciu wsparciem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
projektu  będą  mieli  uczniowie  uczęszczający  do  zasadniczych  szkół
zawodowych przed uczniami technikum. Uczniowie ci będą kwalifikowani do
projektu na zasadzie kolejności zgłoszeń.

9. W  przypadku  zbyt  małej  liczby  Uczestników  rekrutacja  może  zostać
wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu. 

10. Zostaną sporządzone listy rezerwowe, które dotyczyć będą poszczególnych
rodzajów  zajęć  pozalekcyjnych  realizowanych  w  ramach  projektu.  Jeżeli
uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie /zostaje skreślony z listy Uczestników
jego  miejsce  zajmie  pierwsza  w  kolejności  osoba  z  listy  rezerwowej  z
zachowaniem zasady z ust 8.

11. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w Projekcie podejmie personel
Projektu.

12. O  zakwalifikowaniu  do  udziału  w  projekcie  Uczestnik  zostanie
poinformowany w formie pisemnej .

13. Z  pośród  kursu  podstawowego  Uczestnik  wybiera  jeden  kurs  jako
podstawowy, a z pośród kursu dodatkowego 1 lub 2. 



§4.
Prawa i obowiązki uczestnika projektu

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
1) Nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował.
2) Zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.
3) Otrzymania pomocy dydaktycznych do zajęć.
4) Otrzymania materiałów promocyjnych.
5) Otrzymania  zaświadczenia  o  uczestnictwie  w  danych  zajęciach/

certyfikatu  po zdaniu egzaminu końcowego.
6) Opuszczenia  maksymalnie  5  %  godzin  zajęć,  większa  liczba

nieobecności  nieusprawiedliwionych  powoduje  skreślenie  z  listy
uczestników.

2. Rodzic/opiekun  prawny  Uczestnika  lub  Uczestnik,  jeśli  posiada  18  lat,
zobowiązuje się do: 

1) Złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. 
2) Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić

dalszy udział Uczestnika w zajęciach.
3. Uczestnik zobowiązuje się do: 

1) Uczestniczenia w zajęciach, na które się zakwalifikował – potwierdzonego
własnym podpisem na liście obecności.

2) Wypełniania  w  trakcie  zajęć  testów  sprawdzających  i  ankiet
ewaluacyjnych  Uczestnicy  projektu  bądź  –  w  przypadku  uczniów
niepełnoletnich  –  ich  przedstawiciele  ustawowi  wyrażają  zgodę  na
gromadzenie,  przetwarzanie  i  przekazywanie  danych  osobowych  na
potrzeby realizacji projektu.

§5.
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:

1) Rezygnacja  podpisana  przez  rodzica/opiekuna  prawnego  została
zgłoszona  na  piśmie  do  Biura  Projektu  w  terminie  do  7  dni  przed
rozpoczęciem zajęć bez podania przyczyny.

2) Rezygnacja  jest  usprawiedliwiona  ważnymi  powodami  osobistymi  lub
zdrowotnymi,  rodzic/opiekun  prawny  Uczestnika  jest  zobowiązany  do
złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia
przyczyn  powodujących  konieczność  rezygnacji.  Należy  podać powody
rezygnacji  oraz  przedłożyć  zaświadczenie  od  stosownej  instytucji  (  np.
zwolnienie lekarskie). 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zajęciach z nieuzasadnionych
przyczyn lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego nie wypełnieniem
postanowień zawartych w regulaminie (np. nieobecność na zajęciach) Uczestnik
zobowiązany  jest  do  zwrotu  otrzymanych  materiałów  dydaktycznych  i
szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej deklaracji.

§6.
Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


