
                                                                                                                             

 
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”   
w partnerstwie z Zespołem Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica 

 
Regulamin rekrutacji uczestników i uczestniczek w ramach projektu 

„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” 
na rok szkolny 2018/2019 

 

 
INFORMACJE OGÓLNE 
 

W okresie od 01.07.2016 r. do 31.10.2019 r. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” 
oraz Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica realizują projekt pod nazwą „Kształcenie 
zawodowe kluczem do sukcesu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji  
i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

 Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic kształcących się w Zespole Szkół w Jeżowem 
im. ks. Stanisława Staszica (technikum budowlane, technikum fryzjerskie). 
 Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. ks. 
Stanisława Staszica w Jeżowem, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty 
edukacyjnej szkoły poprzez realizację projektu obejmującego zakup wyposażenia, doradztwo, 
kursy, zajęcia, wyjazdy i staże dla 68 uczniów (8 kobiet, 60 mężczyzn) i szkolenia dla 5 nauczycieli 
do końca października 2019 r. 
 

W stosunku do uczniów i uczennic przeprowadzone zostaną następujące działania: 
 

a) DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE: 

 
 W ramach projektu zostanie zapewnione doradztwo zawodowe dla wszystkich uczniów 
Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica (technikum budowlane, technikum 
fryzjerskie). 
 W ramach doradztwa ucz poznają swoje predyspozycje, co umożliwi im wybór dalszego 
kierunku kształcenia/zawodu. Celem doradztwa jest też przełamywanie stereotypów na rynku 
pracy, promocja wśród kobiet kierunków/zawodów uznawanych za typowo męskie. Ponadto 
uczniom zostaną przekazane materiały informacyjne na temat równości szans płci i dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami, dzięki czemu zwiększą swoją wiedzę na ten temat. 
 Uczniowie zostaną objęci doradztwem obejmującym 2 elementy: 
1) doradztwo grupowe – po jednym spotkaniu w każdej klasie w roku szkolnym (60min) 

• 2016/17 - 4 klasy (4 spotkania x 60 minut) 

• 2017/18 - 4 klasy (4 spotkania x 60 minut) 

• 2018/19 - 4 klasy (4 spotkania x 60 minut) 
2) doradztwo indywidualne – po 60 minut na ucznia 

• 2016/17 - 30 osób 

• 2017/18 - 20 osób 

• 2018/19 - 15 osób 
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b) KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW 

 

L.p. Nazwa kursu 

Liczba miejsc 
w roku 

szkolnym 
2016/17 

Liczba miejsc 
w roku 

szkolnym 
2017/18 

Liczba miejsc 
w roku 

szkolnym 
2018/19 

Opis kursu 

1 

kurs obsługi 
wózka 

jezdniowego 
7 7 7 

Program kursu obejmuje 67 godzin 
zajęć. Celem kursu jest uzyskanie 

uprawnień dających prawo do 
kierowania wózkami jezdniowymi z 

napędem silnikowym oraz 
dodatkowo uprawnień do wymiany 

butli gazowych w wózkach 
zasilanych gazem. Kurs zakończy się 

egzaminem, po zdaniu którego 
uczniowie otrzymają zaświadczenie 

wydane przez Urząd Dozoru 
Technicznego. 

2 
kurs koparko-

ładowarki 
5 5 5 

Program kursu obejmuje 176 godzin 
zajęć. Celem kursu jest uzyskanie 

uprawnień dających prawo do 
obsługi koparko-ładowarki. Kurs 

zakończy się egzaminem, po zdaniu 
którego uczniowie otrzymają 
świadectwo potwierdzające 
pozytywny wynik egzaminu i 
książeczkę operatora maszyn 

drogowych. 

3 

kurs 
komputerowego 

wspomagania 
projektowania 

8 8 8 

Program kursu obejmuje 20 godzin 
zajęć. Celem kursu jest nabycie 
przez uczniów podstawowych 
umiejętności posługiwania się 

programem do komputerowego 
wspomagania projektowania, 

otwierania i zamykania projektu, 
narzędzia rysunkowe, elementy 

rysunku, wydruki, podstawy 
tworzenia projektu w 3D, zajęcia 

teoretyczne i praktyczne. 
Uczniowie otrzymają zaświadczenie 

potwierdzające nabyte 
umiejętności. 

4 

kurs wizażu, 
pielęgnacji skóry 

i stylizacji 
paznokci 

9 - - 

Program kursu obejmuje 68 godzin 
zajęć. Celem kursu jest nabycie 

przez uczniów wiedzy i umiejętności 
z zakresu: teorii wizażu, pielęgnacji 

skóry, podstaw makijażu dziennego, 
wieczorowego i ślubnego, 

analizy kolorystycznej, zabiegów 
regeneracyjnych na twarz, obsługi 

podstawowych aparatów 
kosmetycznych, masażu twarzy, 
przedłużanie paznokci metodą 
żelową. Uczniowie otrzymają 

zaświadczenie potwierdzające 
nabyte umiejętności. 
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c) ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO 

 

L.p. Rodzaj zajęć 

Liczba miejsc 
w roku 

szkolnym 
2016/17 

Liczba miejsc 
w roku 

szkolnym 
2017/18 

Liczba miejsc 
w roku 

szkolnym 
2018/19 

Opis zajęć 

1 

zajęcia 
specjalistyczne 

z języka 
angielskiego 

8 8 8 

Każde zajęcia będą trwały 30 godzin 
(1 godzina = 60 minut), 1godzina 

tygodniowo w każdym roku 
szkolnym. Uczniowie będą kształcili 
umiejętności komunikowania się w 

języku obcym z naciskiem na 
słownictwo zawodowe. Uczniowie 

będą doskonalić umiejętność 
mówienia, czytania, słuchania i 

pisania korespondencji z zakresu 
języka zawodowego. 

2 

zajęcia 
specjalistyczne 

z języka 
niemieckiego 

8 8 8 

 

d) ZAJĘCIA NA UCZELNI WYŻSZEJ 

 
 

L.p. Rodzaj zajęć 

Liczba 
wyjazdów w 

roku 
szkolnym 
2016/17 

Liczba 
wyjazdów w 

roku 
szkolnym 
2017/18 

Liczba 
wyjazdów w 

roku 
szkolnym 
2018/19 

Opis zajęć 

1 
zajęcia na 

uczelni wyższej 
2 2 2 

W ramach projektu zostaną 
zorganizowane zajęcia na uczelni 
wyższej dla wszystkich uczniów 
Zespołu Szkół (technika). Zajęcia 

odbędą się na uczelniach wyższych 
(Rzeszów) i będą prowadzone przez 
kadrę uniwersytecką. Zajęcia będą 

dostosowane do profilu szkoły. 
Celem zajęć będzie z jednej strony 

zdobycie przez uczniów nowej 
wiedzy, a z drugiej zachęcenie do 

podjęcia nauki na studiach na 
uczelni wyższej. 

 

e) WIZYTY W ZAKŁADACH PRACY 

 

L.p. Rodzaj działania 

Liczba 
wyjazdów w 

roku 
szkolnym 
2016/17 

Liczba 
wyjazdów w 

roku 
szkolnym 
2017/18 

Liczba 
wyjazdów w 

roku 
szkolnym 
2018/19 

Opis wyjazdów 

1 
wizyty w 

zakładach pracy 

1 wizyta dla 
technikum 

fryzjerskiego, 
2 wizyty dla 
technikum 

budowlanego 

1 wizyta dla 
technikum 

fryzjerskiego, 
2 wizyty dla 
technikum 

budowlanego 

1 wizyta dla 
technikum 

fryzjerskiego, 
2 wizyty dla 
technikum 

budowlanego 

W ramach projektu zostaną 
zorganizowane wizyty w 

przedsiębiorstwach dla wszystkich 
uczniów Zespołu Szkół (technika). 

Miejsca wizyt będą dostosowane do 
profilu szkoły: technikum fryzjerskie 
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- zakłady fryzjerskie, fryzjersko-
kosmetyczne; technikum budowlane 
- np. zakłady produkujące elementy 
budowlane. Wizyty będą odbywać 

się na terenie województwa 
podkarpackiego. Uczniowie zobaczą 
jak wygląda w praktyce praca w ich 

zawodzie. 

 

f) STAŻE 

 

L.p. Rodzaj działania 

Liczba staży 
w roku 

szkolnym 
2016/17 

Liczba staży 
w roku 

szkolnym 
2017/18 

Liczba staży 
w roku 

szkolnym 
2018/19 

Opis staży 

1 
staże dla 
uczniów 

30 20 15 

Uczniowie i uczennice zostaną objęci 
150-godzinnymi stażami 

przeprowadzanymi po zakończeniu 
każdego roku szkolnego. 

Staże zostaną zorganizowane w 
Jeżowem i pobliskich 

miejscowościach. Za udział w stażu 
uczniowie otrzymają stypendium. 

Pracodawca zapewni szkolenie BHP. 
Na czas trwania stażu zostanie 

zawarta pisemna umowa pomiędzy 
stronami zaangażowanymi w 
realizację stażu. Staż będzie 

realizowany na podstawie programu 
opracowanego przez nauczyciela 
oraz Dyrektora Zespołu Szkół we 

współpracy z podmiotem 
przyjmującym na staż (program i 
harmonogram stażu). Podmiot 

zapewni odpowiednie stanowisko 
pracy stażysty, przeszkoli go w 

zakresie BHP, wyznaczy opiekuna 
stażu (nadzór nad odbywaniem 

stażu), będzie monitorował przebieg 
stażu i postępy, po zakończeniu 

stażu wyda dokument 
potwierdzający odbycie stażu. 

 
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. Wszelkie wydatki związane z udziałem  

w projekcie ponoszone są ze środków projektu. 
 
KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE 
 
 Zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz wnioskiem o dofinansowanie 
uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być uczniowie i uczennice Zespołu Szkół w Jeżowem 
im. ks. Stanisława Staszica, klasy: I, II, III i IV (technikum budowlane, technikum fryzjerskie). 
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TERMIN PROWADZENIA NABORU I REKRUTACJI  
 

Nabór uczniów do projektu w roku szkolnym 2017/2018 będzie prowadzony w okresie 
od 8 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Wyniki rekrutacji zostaną podane najpóźniej 10 dni 
po zakończonym naborze. 

 
WARUNKI KWALIFIKACJI 

 
Wstępnym warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie jest wypełnienie 

kompletnego formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do sekretariatu Zespołu Szkół  
w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica. Należy zwrócić szczególną uwagę na poszczególne 
pytania i fakt, iż na formularzu muszą znaleźć się podpisy ucznia, nauczyciela, jak  
i rodzica/opiekuna prawnego. 
 

W celu przeprowadzenia rekrutacji powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w skład której 
wejdą:  

• Koordynator projektu, 

• Nauczyciele/nauczycielki. 
 

W pierwszej kolejności komisja dokona weryfikacji dokumentów pod kątem spełnienia 
wymogów formalnych. Następnie dokonany zostanie wybór uczniów i uczennic zgłoszonych do 
uczestnictwa w projekcie, według następujących kryteriów: 

 
1. Opinia wychowawcy  - 1-5 punktów. 
2. Średnia ocen z ostatniego roku szkolnego, a w przypadku uczniów klas I średnia ocen ze 

świadectwa ukończenia gimnazjum - w pierwszej kolejności osoby z niższą średnią: 
5,50 - 6,00 – 1 pkt. 
4,50 - 5,49 – 2 pkt. 
3,50 - 4,49 – 3 pkt. 
2,50 - 3,49 – 4 pkt. 
1,50 - 2,49 – 5 pkt. 
1,00 - 1,49 – 6 pkt. 

3. Uzasadnienie ucznia dotyczące potrzeby uczestnictwa w projekcie – 1-5 punktów. 
4. Korzystanie z opieki Ośrodka Pomocy Społecznej (oświadczenie podpisane przez rodzica) – 

3 punkty za korzystanie z opieki OPS. 
5. W pierwszej kolejności udział w projekcie będą mogły wziąć kobiety. 
6. Kolejność zgłoszeń – w przypadku większej liczby uczniów/uczennic chcących uczestniczyć 

w zajęciach oraz identycznej ilości punktów o zakwalifikowaniu się na zajęcia będzie decydować 
kolejność zgłoszeń. 
 

Następnie sporządzone zostaną listy zakwalifikowanych uczestników projektu wraz 
z listą rezerwową w przypadku przekroczenia liczby dostępnych miejsc. W pierwszej kolejności 
w projekcie będą mogli uczestniczyć uczniowie i uczennice, którzy uzyskają najwyższą liczbę 
punktów. W przypadku równej liczby punktów o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność 
zgłoszeń. 
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Jedna osoba może wziąć udział w kilku rodzajach działań w jednym roku szkolnym (udział  
w kolejnych rodzajach działań w przypadku wolnych miejsc). Rekrutacja jest prowadzona po raz 
trzeci (była już prowadzona w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018). Uczniowie i uczennice, 
którzy wzięli udział w projekcie w roku szkolnym 2016/2017 i/lub 2017/2018 będą mogli brać 
udział w projekcie w roku szkolnym 2018/2019 (inny rodzaj wsparcia), ale pierwszeństwo mają 
uczniowie i uczennice, którzy nie brali udziału w projekcie. 

O wynikach rekrutacji uczniowie i uczennice zostaną powiadomieni przez wychowawców 
oraz poprzez umieszczenie list osób zakwalifikowanych i list rezerwowych do projektu na tablicy 
ogłoszeń w Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica. 

W sytuacji małej liczby chętnych przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór. 
Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym 

uczniom i uczennicom równe szanse dostępu. Zgodnie z zasadą równości szans w zakresie 
równości płci w projekcie weźmie udział 68 uczniów (8 kobiet, 60 mężczyzn). 

Aby zapewnić jednakowy dostęp wszystkim potencjalnym uczestnikom i uczestniczkom 
projektu, uczniowie i uczennice zostaną poinformowani o dniach rekrutacji poprzez plakaty 
dostępne w szkole, informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum 
Rozwoju” www.stowarzyszeniencr.pl oraz szkoły www.zsjezowe.neostrada.pl, informacje  
o zajęciach skierowane do rodziców, informacje bieżące udzielane przez nauczycieli 
(wychowawców) i personel projektu oraz informacje od wychowawców zachęcające do udziału  
w projekcie. 

Powyższe zasady zostały sformułowane na podstawie wytycznych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

Regulacje zawarte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego są 
nadrzędne w stosunku do niniejszych zasad opracowanych przez Stowarzyszenie „Niżańskie 
Centrum Rozwoju” i Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica w ramach powyższego 
regulaminu. 

 
 

Zatwierdziła 
 
Krystyna Wszołek 
Prezes Stowarzyszenia 
„Niżańskie Centrum Rozwoju” 
 
Zatwierdził 
 
Stanisław Haduch 
Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem 
im. ks. Stanisława Staszica 

 
 
 


