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Regulamin rekrutacji w ramach projektu     

„Nowoczesna szkoła zawodowa szansą rozwoju uczniów” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 

1) „biurze projektu” –  należy przez to rozumieć siedzibę Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich  

i Gastronomicznych w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Bakończycka 11; 

2) „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja 

uczestników/uczestniczek do wszystkich grup wsparcia, w skład którego wejdą: 

- koordynator projektu, wyznaczone osoby do koordynowania projektu w CKZiU nr 1  

i CKZiU nr 2   oraz dyrektor ZSU-HiG jako osoba zatwierdzająca proces rekrutacji 

uczestników. 

3) okresie realizacji projektu – od 1 września 2021 r. do 30 września 2023 r.;  

4) „Projekcie” oznacza to Projekt pt. Nowoczesna szkoła zawodowa szansą rozwoju uczniów 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach 

Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, którego realizatorami są 

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu. 

5) „realizatorze” - należy przez to rozumieć szkoły wymienione wyżej . 

6) „terenach wiejskich” należy przez to rozumieć (zgodnie z definicją Głównego Urzędu 

Statystycznego), tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin 

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej.  

7) „szkoła” – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich  

i Gastronomicznych w Przemyślu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Przemyślu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu. 

§ 2 

Zakres wsparcia 

1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach zadań 

przewidzianych do realizacji w projekcie. 

2. Działania skierowane są do uczennic i uczniów szkół: 

a.  Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu. 

b. Technikum nr 6 i Technikum nr 8 wchodzących w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu. 

c. Technikum nr 2 wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu 

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, 

współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

4. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia dla: 
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UCZNIÓW 

1) Zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego: 

a. z matematyki, 

b. z języka polskiego, 

c. z języka angielskiego, 

d. z języka niemieckiego. 

2) Kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego w zawodach fryzjer i cukiernik. 

3) Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych  

w trakcie procesu kształcenia dla uczniów klas technicznych: 

a. z matematyki, 

b. z języka polskiego 

c. z języka angielskiego, 

d. z języka niemieckiego  

4) Zajęcia i kursy ukierunkowane na zdobywanie przez uczniów dodatkowych umiejętności  

zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego; w tym kursy specjalistyczne  

i szkolenia zawodowe: 

a. Kurs barmana dla uczniów uczących się w zawodach technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik hotelarstwa, kucharz. 

b. Kurs kelnera dla uczniów uczących się w zawodach technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik hotelarstwa, kucharz. 

c. Kurs sommeliera dla uczniów uczących się w zawodach technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik hotelarstwa, kucharz. 

d. Kurs baristy dla uczniów uczących się w zawodach technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik hotelarstwa, kucharz, cukiernik. 

e. Kurs dietetyki podstawowej dla uczniów uczących się w zawodach technik 

żywienia i usług gastronomicznych. 

f. Kurs animacja czasu wolnego dla uczniów uczących się w zawodach technik 

hotelarstwa, technik organizacji turystyki 

g. Kursy z obsługi programów graficznych dla uczniów uczących się w zawodach  

technik fotografii i multimediów, technik reklamy: 

i. After Effects. 

ii. Adobe InDesign. 

iii. Adobe Premiere Pro. 

5) Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów: 

a. Warsztaty z obsługi dronów dla uczniów uczących się w zawodzie technik 

fotografii i multimediów. 

b. Kurs wizażu dla uczniów uczących się w zawodzie fryzjer. 

c. Kurs stylizacji paznokci dla uczniów uczących się w zawodzie fryzjer. 

d. Tworzenie niestandardowych potraw i dekoracji dla uczniów uczących się w 

zawodzach technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz. 

e. Kurs Git, GitHub i GitLab – rozproszone systemy kontroli dla uczniów uczących 

się w zawodzie technik programista. 

f. DevOps – Kurs Jenkins, Docker i Kubernetes i Ansible dla uczniów uczących się 

w zawodzie technik programista. 
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g. Prowadzenie i rozliczanie malej firmy – KPIR i dokumentacja kadrowo-płacowa 

dla uczniów uczących się w zawodzie technik ekonomista. 

h. Kurs obsługi programu AutoCad z nakładką projektowania w architekturze 

krajobrazu 2D, 3D dla uczniów uczących się w zawodzie technik architektury 

krajobrazu. 

6) Staże uczniowskie. 

7) Organizacja kółek zainteresowań: 

a. Kółko cukiernicze „Świąteczne kreacje” dla uczniów uczących się w zawodach 

gastronomicznych. 

b. Kółko – warsztaty kulinarne „Smacznie i zdrowo” dla uczniów uczących się  

w zawodach gastronomicznych. 

c. Koło „Zielony ogródek” – sadzenie i pielęgnowanie ziół i kwiatów i ich 

wykorzystywanie do produkcji i dekoracji potraw dla uczniów uczących się  

w zawodach gastronomicznych. 

d. Koło zdrowego żywienia dla uczniów uczących się w zawodach gastronomicznych. 

8) Kursy elearningowe – innowacyjne formy kształcenia uzupełniające  

i rozszerzające zajęcia tradycyjne oraz wiedzę zdobytą w szkole dla uczniów klas uczących 

się w zawodach cukiernik, kucharz, fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych, 

technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki. 

 

 

NAUCZYCIELI 

 

1) Szkolenia doskonalące związane z nauczanym zawodem: 

a. Dla nauczycieli przedmiotów gastronomicznych. 

i. Słodki stół bankietowy. 

ii. Dekorowanie kremem maślanym 

iii. Smacznie zdrowo-Narodowo. 

iv. Warsztaty kulinarne – Galicyjska szkoła smaku. 

b. Dla nauczycieli przedmiotów fotograficznych i reklamy. 

i. Adobe Ilustrator 

ii. Adobe Dreamweaver 

iii. Adobe Premiere Pro 

iv. Animacja 3D 

v. Adobe InDesing 

c. Dla nauczycieli uczących w zawodzie technik programista. 

i. DevOps Dasa 

d. Dla nauczycieli uczących w zawodzie technik architektury krajobrazu. 

i. Kurs obsługi programu AutoCad z nakładką projektowanie w 

architekturze krajobrazu – 2D, 3D 

2) Staże i szkolenia branżowe u pracodawców. 

3) Szkolenia doskonalące związane z nauczaniem zdalnym: 

a. E-learning w dydaktyce. 

b. Google Classroom jako narzędzie edukacji zdalnej 
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c. Szkolenie z wykorzystania platformy e-podręczniki.pl (obecnie ZPE – zintegrowana 

platforma edukacyjna). 

d. Warsztaty praktyczne z prowadzenia lekcji zdalnie z wykorzystaniem platformy  

G Suite 

 

5. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 4 będą się odbywać na podstawie szczegółowego 

harmonogramu umieszczonego na tablicach ogłoszeń.  

6. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego 

harmonogramu. 

 § 3 

Uczestniczki i uczestnicy projektu 

1. W projekcie uczestniczyć mogą nauczyciele szkół oraz uczennice i uczniowie uczęszczający 

do szkół biorących udział w projekcie, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz  

z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję 

Rekrutacyjną.  

2. Uczniowie i uczennice mogą wziąć udział w kilku formach wsparcia, w przypadku 

ograniczonej liczby miejsc pierwszeństwo mają uczniowie, dla których dana forma wsparcia 

jest pierwszą w projekcie. 

3. Nauczyciele mogą wziąć udział w kilku formach wsparcia, w szkoleniach związanych  

z nauczaniem danego przedmiotu mogą wziąć udział nauczyciele mający kwalifikacje do 

nauczania tego przedmiotu. 

4. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrane/-ni na podstawie złożonych formularzy 

zgłoszeniowych.  

5. Liczba osób uczestniczących w zajęciach jest uzależniona od charakteru zajęć i w większości 

przypadków wynosi od 8 do 10 osób. 

6. Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, 

oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi preferencjami dla poszczególnych 

działań:  

I. Kursy, szkolenia, zajęcia dodatkowe, staże 

1) uczniowie i uczennice niepełnosprawni - waga punktowa: 3; 

2) matka lub ciężarna - waga punktowa: 3; 

3) uczniowie i uczennice z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-

pedagogicznej – waga punktowa: 2; 

4) uczniowie i uczennice o najniższych dochodach miesięcznych netto za ostatni rok 

poprzedzający rok, w którym prowadzona jest rekrutacja na osobę w rodzinie 

(według oświadczenia) – waga punktowa: 2. 

5) uczniowie i uczennice zamieszkali/-łe na terenach wiejskich – waga punktowa: 2; 

6) rekomendacja wychowawcy, pedagoga lub psychologa - waga punktowa: 3 

7) w przypadku staży uczeń, który nie realizuje szkolenia praktycznego u pracodawcy - 

waga punktowa: 2 

Poszczególne wagi punktowe dotyczą również nauczycieli biorących udział w kursach  

i szkoleniach (rekomendacje nauczycielom wystawia dyrektor szkoły). 

Rekomendacje dla ucznia powinna uwzględniać: 

1) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych 

2) wyniki osiągane z przedmiotów zawodowych 

3) udział uczniów w stażach i praktykach u pracodawców. 

7. Uczniowie i nauczyciele mają prawo do udziału w więcej niż jednym rodzaju zajęć 

(z zastrzeżeniem braku możliwości dwukrotnego udziału w takich samych zajęciach).  

8. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, 

zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika / uczestniczki z listy, 
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na jego miejsce zostaje zakwalifikowany/-na kolejny/-na w rankingu uczeń/ nauczyciel z listy 

rezerwowej. 

9. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności 

na liście rankingowej rozstrzygają: 

1) termin złożenia formularza zgłoszeniowego, 

2) wskazanie przez wychowawcę lub nauczyciela uczącego (w przypadku nauczycieli – 

wskazanie przez dyrektora szkoły). 

 

 

§ 4 

Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci. 

2. Rekrutacja na szkolenia, zajęcia dodatkowe do projektu przeprowadzana będzie w roku 

szkolnym 2021/2022 w terminie od 2 listopada do 10 grudnia 2021r., w roku szkolnym 

2022/2023  w terminie  od 1 do 16 września. 

3. Rekrutacja na staże zawodowe będzie się odbywać w sposób ciągły, w trakcie roku szkolnego, 

do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonej na ten cel w projekcie. 

4. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie roku szkolnego, o ile dopuszcza to charakter 

planowanych zajęć. 

5. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibach szkół, na 

stronach internetowych szkół, dzienniku elektronicznym, przekazywane będą w formie ustnej 

przez wychowawców klas i uczących nauczycieli. 

6. Formularze zgłoszeniowe będą rozdawane uczniom na godzinach wychowawczych  

a nauczycielom na Radzie Pedagogicznej. 

7. Uczniowie i nauczyciele ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz 

zgłoszeniowy (wzór załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi 

załącznikami, o których mowa w formularzu, w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 12 

grudnia 2021r. w roku szkolnym 2021/2022 i 16 września 2022r. w roku szkolnym 

2022/2023. 

8. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat / kandydatka może zostać 

poproszony bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie 

braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych. 

9. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały 

uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane. 

10. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna za 

rekrutację. 

11. O zakwalifikowaniu kandydatów do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna na 

podstawie niniejszego regulaminu.  

12. W przypadku nie zrekrutowania planowanej liczby uczestników / uczestniczek na konkretne 

zajęcia / termin rekrutacji może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy. Nowe terminy rekrutacji na 

zajęcia, na które nie została zrekrutowana planowana liczba uczestników, zostaną podane 

przez koordynatorów projektu, opublikowane na stronach internetowych i na tablicach 

ogłoszeń. 

13. Komisja Rekrutacyjna w okresie 5 dni od dnia ostatecznego terminu składania formularzy 

zgłoszeniowych podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu uczniów i nauczycieli 

spełniających wymogi formalne.   

14. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. 

Następnie Komisja, wywiesza listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń.  

15. Uczeń lub nauczyciel zakwalifikowany/-na do udziału w projekcie może zostać skreślony  

z listy uczestników w przypadku: 
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- na wniosek prowadzącego zajęcia lub wniosek koordynatora uzasadniony rażącym 

naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach, 

- w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć, 

- samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki, 

Jednocześnie w ww. przypadkach Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość dochodzenia 

od Uczestnika/Uczestniczki kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie. 

16. Udział w Projekcie może ustać również w przypadku: 

- skreślenia z listy uczniów danej szkoły, w przypadku nauczycieli –rozwiązania stosunku 

pracy, 

- przyczyn losowych (np. długotrwała choroba). 

17. Skreślenia ucznia/nauczyciela z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa  

w ustępie 15 lub ustępie 16 dokonuje koordynator wpisując równocześnie na listę 

uczestniczek i uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym 

etapie realizacji zajęć / kursu) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia 

osoby skreślonej z listy. 

18. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczestników podpisuje:  

• deklarację uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 2;  

• oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych - załącznik nr 3;  

19. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa oraz pozostałe załączniki do regulaminu 

rekrutacji dostępne są w biurze projektu oraz sekretariatach szkół.  

20. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronach internetowych szkół, w sekretariatach oraz w 

biurze projektu. 

21. O pozytywnym ukończeniu danej formy wsparcia i jednocześnie możliwości uzyskania 

zaświadczenia w tym zakresie świadczy: 

a. Uczestnictwo w co najmniej 50% zajęć (w tym w skali wszystkich godzin – 

maksymalnie 20% nieobecności nieusprawiedliwionych); 

b. Pozytywnie zaliczeniu testu końcowego lub innej formy weryfikacji 

wiedzy/umiejętności zrealizowanej przez nauczyciela/instruktora danej formy 

wsparcia; 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2021 r. 

2. Uczestniczka / uczestnik projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa 

w zajęciach w wyznaczonych terminach. 

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora  

projektu. 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza zgłoszeniowego; 

2. Wzór deklaracji udziału w projekcie; 

3. Wzór oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  

danych osobowych; 

4. Wzór umowy uczestnictwa w projekcie – wypełnia uczestnik po zakwalifikowaniu do projektu 

 
 

Zatwierdził: Andrzej Olejnik – dyrektor ZSU-HiG w Przemyślu.   


