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„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” 

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 

2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości 

kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. 

 

 

 

REGULAMIN  PROJEKTU 
  

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa, promocji, monitoringu i ewaluacji projektu 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”, współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 8 Nowoczesna 

Edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie 

jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu 

Operacyjnego – Lubuskie 2020. 

2. Projekt realizowany jest przez Powiat Gorzowski - Lidera Partnerstwa wspólnie z:  Akademią im. Jakuba  

z Paradyża oraz Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych „Krąg”. 

3. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim poprzez 

podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 400 uczniów/uczennic i 8 nauczycielek/nauczycieli 

uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia 

zawodowego z rynkiem pracy. 

4. Projekt realizowany jest w terminie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2022 r. 

5. Wsparciem w ramach projektu objęto uczniów i nauczycieli technikum i zasadniczych szkół 

zawodowych/branżowych szkół I stopnia oraz szkoły przysposabiającej do pracy w szkołach, dla których 

Powiat Gorzowski jest organem prowadzącym: 

− Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą; 

− Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich. 

6. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 

− Zadanie 1 Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego: studia podyplomowe,  

 kursy; 

− Zadanie 2 Dodatkowe zajęcia dla uczniów: szkolenia specjalistyczne, kursy zawodowe; 

− Zadanie 3 Kształcenie zawodowe uczniów na AG: zajęcia laboratoryjne, obozy naukowe; 

− Zadanie 5 Doradztwo edukacyjno-zawodowe; 

− Zadanie 6 Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców.  

 

§ 2. Słowniczek 

 

1. Ilekroć jest mowa o: 

− danych osobowych – należy przez to rozumieć niezbędne w procesie rekrutacji  informacje  

o kandydacie na uczestnika projektu, których niepodanie wyklucza z ubiegania się o przyjęcie  

do projektu (załącznik nr 3);  

− formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą Formularz 

zgłoszeniowy do projektu (załącznik nr 1); 
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− oświadczeniu uczestnika projektu – należy przez to rozumieć wyrażenie zgody  

na udostępnienie danych osobowych i ich przetwarzanie oraz wyrażenie innych zgód przez 

uczestnika oraz rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego uczestnika 

(załącznik nr 2); 

− regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie Regulamin Projektu; 

− rekrutacji – należy przez to rozumieć postępowanie mające na celu wyłonienie uczestników 

projektu. 

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnikiem projektu - wsparcia dla uczniów/uczennic, może być osoba, która obligatoryjnie spełnia 

poniższe kryteria: 

− posiada status ucznia/uczennicy jednej z wymienionych w § 1 szkół; 

− złożyła, w określonym na etapie rekrutacji terminie, komplet wymaganych dokumentów 

rekrutacyjnych, podpisanych osobiście i/lub przez rodzica/opiekuna prawnego osoby 

niepełnoletniej. 

2. Kryteriami fakultatywnymi mogącymi wpłynąć na pierwszeństwo udziału ucznia/uczennicy w projekcie są: 

− dochód na członka rodziny kandydata poniżej średniej krajowej – 3 pkt; 

− zamieszkiwanie na terenach wiejskich – 3 pkt; 

− płeć żeńska – 5 pkt; 

− orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności - 5 pkt. 

3. Uczestnikiem projektu - wsparcia dla nauczycielek/nauczycieli, może być osoba, która obligatoryjnie spełnia 

poniższe kryteria: 

− posiada status nauczycielki/nauczyciela przedmiotów zawodowych, jednej z wymienionych  

w § 1  szkół; 

− złożyła, w terminie określonym na etapie rekrutacji, komplet wymaganych dokumentów 

rekrutacyjnych.  

4. Kryteriami fakultatywnymi mogącymi wpłynąć na pierwszeństwo udziału nauczycielki/nauczyciela  

w projekcie są: 

− zamieszkiwanie na terenach wiejskich – 3 pkt; 

− posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 5 pkt; 

− staż pracy powyżej 15 lat – 3 pkt. 

5. Udział w projekcie jest dobrowolny. 

6. Uczestnik projektu nie ponosi kosztów uczestnictwa. 

7. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 

− udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu; 

− zgłaszania uwag dotyczących projektu koordynatorowi lub specjaliście ds. promocji, monitoringu  

oraz ewaluacji; 

− oceny organizacji i przebiegu zajęć; 

− otrzymania zaświadczenia o udziale w zajęciach lub przystąpienia do egzaminu z zajęć 

certyfikowanych – jeśli frekwencja nie była niższa niż 80%;  

− otrzymania  certyfikatu / zaświadczenia po zdaniu egzaminu. 

8. Uczestnik zobowiązany jest do: 

− systematycznego udziału w zajęciach, zgodnie z harmonogramem, potwierdzając ten fakt 

podpisem złożonym na liście obecności; 
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− bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział  

w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach; 

− udzielania informacji na temat rezultatów swojego uczestnictwa w projekcie w celu monitorowania 

realizacji działań; 

− przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego, w tym dbałości o sprzęt  

i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji projektu; 

− informowania o zmianach dotyczących danych osobowych. 

9. Inne prawa i obowiązki uczestnika projektu określa Statut jego szkoły macierzystej. 

10. Nabór do udziału w Projekcie będzie prowadzony zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, 

niedyskryminacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

11. Rekrutacja zostanie poprzedzona kampanią informacyjno-promocyjną, prowadzoną bezpośrednio  

w szkołach i poprzez strony internetowe Lidera Partnerstwa i Partnerów. 

12. Formularze rekrutacyjne oraz regulamin wraz z kryteriami kwalifikacyjnymi będą dostępne w sekretariatach,  

na stronach internetowych szkół i Lidera Partnerstwa. 

13. Dokumenty rekrutacyjne opatrzone wymaganymi podpisami i datą należy złożyć w sekretariacie szkoły 

macierzystej lub w Biurze projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym ul. Józefa Pankiewicza 5-7,  

66-400 Gorzów Wielkopolski, pok. 218 (II p.)  

14. O przyjęciu uczestnika do projektu decydować będzie suma punktów uzyskanych w kryteriach 

fakultatywnych lub kolejność zgłoszeń w przypadku tej samej liczby punktów lub jej braku. W oparciu  

o wyniki sumowania tworzy się malejące listy rankingowe do poszczególnych form wsparcia. 

15. O wynikach kwalifikacji uczestnik zostaje powiadomiony ustnie. 

16. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do projektu ujęci zostaną na liście rezerwowej. W przypadku 

rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie 

pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie.  

17. Nabór do udziału w projekcie prowadzony będzie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, 

niedyskryminacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

18. Dane z dokumentacji rekrutacyjnej zostaną wprowadzone do systemu SL2014, a dokumenty w wersji 

papierowej przekazane zostaną do biura projektu mieszczącego się w Starostwie Powiatowym ul. Józefa 

Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski. 

 

§ 4. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, zgłaszając ten fakt  

w sekretariacie szkoły.  

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania tylko z uzasadnionych przyczyn. 

3.  Powody, o których mowa w ust. 2, mogą być natury zdrowotnej, wynikać z opuszczenia szkoły objętej 

projektem lub działania siły wyższej i z zasady nie są znane uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału 

w Projekcie. 

4. Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego zobowiązany jest do odbycia rozmowy 

motywującej z pedagogiem/dyrektorem szkoły i złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny 

rezygnacji (załącznik nr 4). 

5. Lider Partnerstwa zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku 

naruszenia przez niego zapisów niniejszego Regulaminu. 
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§ 5. Zasady promocji projektu 

 

1. Promocja projektu prowadzona jest zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów 

polityki spójności na lata  2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz z umową o dofinansowanie 

projektu. 

2. Odbiorcami działań informacyjno-promocyjnych są: 

− szkoły uczestniczące w projekcie; 

− uczniowie i nauczyciele jako uczestnicy projektu;  

− rodzice uczniów biorących udział w projekcie;  

− mieszkańcy powiatu gorzowskiego i województwa lubuskiego. 

3. W projekcie stosuje się następujące rodzaje działań informacyjno-promocyjnych:  

− zamieszczanie informacji na stronach internetowych beneficjenta, partnerów i szkół; 

− oznakowanie miejsc realizacji projektu; 

− oznakowanie środków trwałych zakupionych w ramach projektu; 

− oznakowanie materiałów i dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej stosowanej w projekcie; 

− spotkania z uczniami np. godziny wychowawcze, posiedzenia rad pedagogicznych, zebrania  

 z rodzicami, spotkania grupy sterującej;  

− informowanie mediów regionalnych.  

4. W zależności od rodzaju działań stosuje się następujące materiały promocyjne:  

− plakaty, ulotki; 

− tabliczki do oznakowania pomieszczeń; 

− naklejki na przedmioty zakupione w ramach promocji; 

− zdjęcia z realizacji projektu; 

− prezentacje multimedialne; 

− informacje o projekcie do umieszczenia na stronach internetowych, do wywieszenia w szkołach.  

5. Stosuje się co najmniej następujące sposoby dokumentowania działań informacyjno-promocyjnych: 

− zdjęcia ze spotkań oraz oznakowania miejsc i zakupionego w ramach projektu sprzętu; 

− zrzuty z ekranu komputera; 

− wycinki prasowe; 

− skany, kopie materiałów.  

 

§ 6. Zasady monitoringu i ewaluacji projektu 

 

1. Cele monitoringu i ewaluacji:  

− monitorowanie realizowanych zadań, postępu rzeczowego i finansowego projektu, ich zgodności   

z harmonogramem realizacji projektu; 

− ewaluacja rezultatów projektu;  

− identyfikacja słabych i mocnych stron;  

− sygnalizowanie pojawiających się problemów; 

− dostarczanie informacji koniecznych dla podejmowania decyzji; 

− określanie stopnia zgodności realizacji działań z przyjętymi założeniami;  

− podniesienie skuteczności i efektywności działań;  

− poprawa jakości realizacji projektu, 

− kontrolowanie jakości stopnia zadowolenia uczestników projektu, 
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2. Zasady monitorowania projektu:  

− monitoring zadań przeprowadzany jest systematycznie w trakcie realizacji zadań projektowych, 

służą temu spotkania zespołu projektowego (koordynator projektu, specjalista ds. promocji, 

monitoringu oraz ewaluacji, specjalista ds. obsługi finansowej i rozliczenia projektu), bieżące 

kontakty z partnerami i szkołami oraz cykliczne spotkania Grupy Sterującej. W spotkaniach Grupy 

Sterującej udział biorą: przedstawiciele partnerów, członkowie zespołu projektowego, 

przedstawiciele szkół; 

− uczestnicy projektu podlegają procedurom monitoringu i oceny efektywności działań projektu, 

zobowiązani  do rzetelnego wypełniania dokumentów służących monitoringowi i ewaluacji projektu, 

− z częstotliwością co najmniej 1 x na kwartał, przed zakończeniem okresu sprawozdawczego, 

członkowie zespołu projektowego, na podstawie dokumentów przekazanych przez szkoły, 

partnerów, specjalistę ds. promocji, monitoringu ewaluacji sprawdzają i analizują zgodność 

realizacji poszczególnych form wsparcia z harmonogramem realizacji projektu i budżetem. 

Współpracują w tym zakresie z partnerami i szkołami; 

− przekazane dokumenty służą przygotowaniu wniosku o płatność w aplikacji SL2014,  

do aktualizowania zestawienia uczestników projektu i udzielonych form wsparcia, oceny 

efektywności i jakości działań projektowych; 

− dokumenty przechowywane są w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. ul. Józefa 

Pankiewicza 5-7. 

3. Zasady ewaluacji efektów projektu: 

− ewaluację rezultatów projektu prowadzi specjalista ds. promocji, monitoringu oraz ewaluacji;  

− ewaluacji podlegają wskaźniki rezultatu i produktu; 

− ewaluacja prowadzona jest na bieżąco w trakcie realizacji projektu oraz przeprowadzona zostanie  

na zakończenie projektu. 

4. Kryteria ewaluacyjne:  

− jakość zajęć; 

− skuteczność; 

− efektywność; 

− zadowolenie uczestników. 

5. Metody ewaluacji: 

− analiza dokumentów projektu; 

− wizyty monitoringowe. 

6. W monitoringu i ewaluacji wykorzystuje się następujące dokumenty i narzędzia: 

− formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami;  

− dzienniki zajęć; 

− listy obecności; 

− listy potwierdzające odbiór np. materiałów, zaświadczeń/certyfikatów; 

− ankiety; 

− protokoły  z wizyt monitoringowych; 

− protokoły spotkań Grupy Sterującej; 

− raporty ze zrealizowanych zajęć; 

− zestawienie uczestników projektu i udzielonych form wsparcia; 

− system SL2014. 

 



 

6 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 

2. Traci moc Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dnia 01.09.2017 r. 

3. Lider Partnerstwa zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do Regulaminu podczas trwania projektu.  

4. Regulamin dostępny będzie na tablicy ogłoszeń i w sekretariatach szkół wymienionych  

w § 1 oraz na stronach internetowych szkół i Lidera Partnerstwa: www.powiatgorzowski.pl. 

  

 

 

 

Gorzów Wielkopolski, 03.09.2018 r.                                   

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy do projektu. 

2. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu. 

3. Formularz Dane osobowe. 

4. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 

http://www.powiatgorzowski.pl/

