Regulamin projektu
,, Wsparcie na starcie - nowe możliwości edukacji zawodowej”
Realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia w projekcie ,, Wsparcie na starcie - nowe
możliwości edukacji zawodowej” realizowanym na terenie województwa lubelskiego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa
12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe, Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Organizatorem projektu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu – ul. Augusta Zamoyskiego 4,21 - 205 Jabłoń
3. Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2019r. – 31.08.2022r.
4. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego
w Jabłoniu –ul. Augusta Zamoyskiego 4,21-205 Jabłoń
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.
6. W ramach projektu zostanie objętych wsparciem 175 Technikum ZSCKR w Jabłoniu w zawodach:
-technik żywienia i usług gastronomicznych – 50 uczniów (40 Kobiet/ 10 Mężczyzn)
-technik rolnik – 32 uczniów (32 Mężczyzn)
-technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 60 uczniów (60Mężczyzn)
-technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 33 uczniów (11Kobiet/ 22 Męzczyzn)
z klas I - IV, w wieku 15-19 lat.
- 32 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia ZSCKR w Jabłoniu w zawodzie:
- 19 nauczycieli (14 Kobiet/ 5 Mężczyzn) nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej
nauki zawodu nauczający w Technikum ZSCKR i Branżowej Szkoły I Stopnia ZSCKR w Jabłoniu.

§ 2 Rekrutacja do projektu
1. Termin: X 2020, II, IX 2021, V 2022
Rekrutacja ograniczona do uczniów i nauczycieli: Technikum ZSCKR i Branżowej Szkoły I Stopnia
ZSCKR w Jabłoniu. Nabór prowadzony będzie odrębnie na poszczególne formy wsparcia,
każdorazowo przez min. 10 dni, pn.-pt., w godz. 8.00-15.00.
Rekrutacja prowadzona na podstawie Regulaminu rekrutacji określającego zasady i kryteria naboru
i dokumentów rekrutacyjnych dostępnych w biurze projektu - sekretariacie ZSCKR i stronie www
projektu. Informacja o naborze: na szkolnych tablicach ogłoszeń, stronie www ZSCKR, w formie
ulotek, ustnie podczas lekcji.
Nabór uczniów:

Uczniowie zgłaszający chęć udziału w projekcie przedstawiają następujące dokumenty rekrutacyjne:
1. Formularz rekrutacyjny,
2. Oświadczenie o spełnianiu kryterium przynależności do grupy docelowej,
3. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)
Dokumentacja szkolna – uzupełnia personel projektu w oparciu o dokumentację szkolną:
- średnia ocen i frekwencji ucznia
- opinia Pedagoga szkolnego
•
•
•
•
•

Kryteria merytoryczne/podstawowe:
średnia z ocen: min.3,5 -5pkt i za każde 0,5 powyżej, dodatkowe 2 pkt
frekwencja: min. 90% -3pkt i za każde 2% powyżej, dodatkowy 1 pkt
aktywność i zaangażowanie społeczne (opinia Psychologa szkolnego) - 0-3pkt
Kryteria premiujące:
sytuacja finansowa - dochód brutto na 1 os./m-c w rodzinie poniżej 1500zł - 5pkt
W sytuacji takiej samej liczby punktów decydująca będzie średnia ocen.

Nabór nauczycieli:
Dokumenty rekrutacyjne:
•
•
•

Formularz rekrutacyjny – oświadczenie o spełnianiu kryteriów dostępu
Kryteria formalne:
Przynależność do grupy docelowej
Poprawność i kompletność dokumentów zgłoszeniowych

Kryteria merytoryczne:
•

uzasadnienie adekwatności i spójności wsparcia do nauczanego zawodu - 0-10pkt

Komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu oraz Specjalista ds. merytorycznych, na
podstawie złożonych Formularzy rekrutacyjnych i przedstawionych opinii i pozostałych dokumentów,
wyłoni listę uczestników.
§ 2 Zakres udzielanego wsparcia
I. Wsparcie kierowane do uczniów – dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów w zawodzie Technik Żywienia i Usług
Gastronomicznych
1. Kurs carvingu
2. Standardy kuchni europejskiej
3. Technologia czekolady od A do Z
4. Kurs savoir-vivre
5. Decupage-dekoracje stołów
6. Śródziemnomorskie smaki

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów w zawodzie Technik Rolnik i Rolnik
1. Marketing i sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego
2. Kurs jeździecki
3. Rachunkowość rolna
4. Pozyskiwanie i przetwórstwo ziół

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów w zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa i
Agrotroniki
1. Kurs obsługi systemów agrotronicznych
2. Nowoczesne zarz. gosp. rolnym,
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej
1. Montaż i obsługa systemów OZE
2. AUTO CAD
II. Wsparcie kierowane do uczniów – Wsparcie uczniów umożliwiające zdobycie dodatkowych
uprawnień
Kursy w zawodzie Technik Rolnik i Rolnik oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
1. Kierowca operator wózka jezdniowego podnośnikowego z napędem silnikowym w kat. II WJO
z wymianą butli gazowej.
2. Operator prasy wysokiego zgniotu
3. Prawo jazdy Kat. B,
4. Operator sieczkarni samojezdnej
III. Staże dla uczniów
Staże zawodowe dla uczniów – w ramach projektu zostaną zorganizowane staże zawodowe,
wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego dla 83 uczniów. Staże zostaną
zorganizowane u lokalnych przedsiębiorców - Program stażu będzie opracowywany indywidualnie
z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty, w tym predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych
osoby, która ma staż odbywać. Staż odbędzie się na podstawie trójstronnej umowy między
Uczestnikiem/czką, Pracodawcą oraz Organizatorem projektu. Na zakończenie pracodawca wystawi
opinię ze stażu, a Uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu. Wymiar czasowy
stażu: 3 miesiące po 5 dni w tygodniu, maksymalnie 8 godzin/dzień (7 godz. W przypadku osób ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). Pracodawca odpowiedzialny będzie za
zapewnienie stanowiska pracy, przeszkolenie BHP, zapoznanie z regulaminem pracy, prowadzenie
nadzoru nad realizacją stażu, monitorowanie postępów stażysty. Pracodawca otrzyma refundację
kosztu dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażu. Stażysta otrzyma stypendium stażowe/zwrot
kosztów przejazdu.
Rekrutacja do projektu zapewnia preferencje dla kierowania na staże w pierwszej kolejności uczniów,
którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców
IV. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na uczelniach wyższych
Na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb Technikum ZSCKR w Jabłoniu dla 60 uczniów,
w zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, zaplanowano udział w zajęciach
laboratoryjnych prowadzonych na uczelniach wyższych.
1) Badanie właściwości mechanicznych materiałów stosowanych na konstrukcje technicznych
środków produkcji w rolnictwie
2) Diagnostyka silnika spalinowego
3) Pomiary elektryczne w obwodach prądu stałego i przemiennego
V. Wsparcie dla nauczycieli kształcenia zawodowego
1. Wsparcie dla nauczycieli w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
- Kurs tradycyjnego wyrobu wędlin
- Kurs barmański I st.
- Kurs barmański I st.
- Warsztaty z kuchni francuskiej
- Nowoczesne techniki kulinarne

2. Wsparcie dla nauczycieli w zawodzie Technik Rolnik
- Pozyskiwanie i przetwórstwo ziół
- Marketing i sprzedaż produktów pochodzących z gospodarstwa rolnego
3. Wsparcie w zawodzie Rolnik
- Kurs jeździecki
- Kurs behawiorystyczny -E-learning
4. Wsparcie w zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
- Kurs na diagnostę opryskiwaczy
- Operator sieczkarni samojezdnej
- Operator prasy wysokiego zgniotu
- Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
5. Wsparcie dla nauczycieli w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Kurs na uprawnienia elektryczne gr. I do 1 KW G1
-

§3 Organizacja wsparcia
1. Wszystkie formy wsparcia zaplanowane w Projekcie realizowane będą na terenie województwa
lubelskiego.
2. Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik/czka potwierdza uczestnictwo we wszystkich formach
wsparcia na listach obecności.
3. W ramach projektu uczestnikowi/uczestniczce projektu przysługuje:
3.1 Dla uczestników odbywających staż zawodowy–stypendium stażowe-2 600,00 zł brutto za m-c
stażu
§4 Obowiązki Uczestnika/ Uczestniczki Projektu
1. Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w ramach Projektu, do których został
zakwalifikowany.
2. Regularne, punktualne i aktywne uczestnictwa w zajęciach.
3. Potwierdzanie uczestnictwa każdorazowo na liście obecności.
4. Wypełnianie ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów.
5. Bieżące informowanie Organizatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie.
6. Uczestnictwo w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy uczestników.
7. Przystąpienie do egzaminów przewidzianych na zakończenie szkoleń.
§5 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.
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
Uczestnikowi/Uczestniczce w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się
niezwłocznie dostarczyć do Organizatora Projektu pisemne powiadomienie (osobiście bądź za
pośrednictwem poczty).

4. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/czki Projektu z udziału
w Projekcie w przypadku naruszenia przez niego/nią niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia
społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza,
wykładowcy lub pracownika biura projektu, aktu kradzieży lub wandalizmu oraz uczestniczenia
w formach wsparcia w ramach projektu pod wypływem alkoholu.
5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy, jego miejsce zajmuje
pierwsza osoba z listy rezerwowej.
6. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji Uczestnika/czki z uczestnictwa w Projekcie,
niewystarczających lub nieuzasadnionych powodach lub skreślenia z listy Uczestników zgodnie z
punktem 4 niniejszego paragrafu lub przekroczenia limitu nieobecności, Uczestnik/czka zobowiązuje
się do zwrotu pełnych kosztów uczestnictwa w Projekcie, które zostały poniesione w związku z jego
uczestnictwem w projekcie. Organizator Projektu może odstąpić od obciążenia Uczestnika/czki
Projektu kosztami wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku Uczestnika/czki Projektu wraz z
odpowiednim umotywowaniem.
§6 Zasady monitoringu i ewaluacji
1. Wszyscy Uczestnicy/czki Projektu mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich
dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora Projektu.
2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych
prowadzonych przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji
Zarządzającej.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do respektowania zasad niniejszego regulaminu.
2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej http://www.zsckrjablon.pl/,
zakładka: Projekt EFS.
3. Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia przez Dyrektora Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektora Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.
5.Organizator Projektu zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do regulaminu.
6. Aktualny regulamin Organizator umieszczać będzie na stronie internetowej projektu
http://www.zsckrjablon.pl/, zakładka: Projekt

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020r.

