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REGULAMIN  UCZESTNICTWA  W  PROJEKCIE 

„Centrum Sukcesu Zawodowego – edycja 2” 

§1 Informacje ogólne. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Centrum 

Sukcesu Zawodowego – edycja 2” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

2. Realizatorem projektu jest Powiat Brodnicki z siedzibą w Brodnicy, ul. Kamionka 18.  

3. Projekt skierowany jest do 6 szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Brodnicki: 

Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 

Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy, Technikum w Zespole Szkół w Jabłonowie 

Pomorskim, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim, 

Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 

Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości, 

efektywności i atrakcyjności kształcenia oraz współpraca z pracodawcami i wdrożenie 

programów rozwojowych w 6 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe 

w powiecie brodnickim w okresie od 03.02.2014 do 30.09.2015 r.  

4. W ramach projektu realizowane będą działania ukierunkowane na wzrost jakości kształcenia 

poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy, zwiększenie 

zaangażowania pracodawców w proces kształcenia zawodowego, przygotowanie uczniów do 

wejścia na rynek pracy poprzez organizację zajęć z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności 

interpersonalnych, kompetencji zawodowych oraz poprzez doradztwo zawodowe, 

podniesienie efektu kształcenia poprzez organizację zajęć dodatkowych z przedmiotów 

egzaminacyjnych, maturalnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz 

wzmocnienie opieki pedagogiczno – psychologicznej nad uczniami zagrożonymi 

przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa.   

§2 Zasady rekrutacji. 

1. Rekrutacja prowadzona będzie równolegle z działaniami promocyjnymi.  
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2. Jej elementem będzie zorganizowanie spotkań z klasami szkół objętymi wsparciem, w trakcie 

których uczniowie będą zapoznani z założeniami i zadaniami Projektu. 

3. Chętni uczniowie otrzymają do wypełnienia formularz zgłoszeniowy i deklarację 

uczestnictwa w Projekcie, które posłużą do rekrutacji do poszczególnych zadań.  

4. Wzory formularzy będą dostępne na stronie internetowej Wnioskodawcy i w sekretariatach 

szkół. 

5. O zakwalifikowaniu beneficjentów do udziału w poszczególnych działaniach projektu 

decydować będą komisje kwalifikacyjne powołane przez Koordynatora Projektu. 

6. Przygotowane zostaną listy rezerwowe uczestników do wszystkich zaplanowanych zadań. 

7. W przypadku małej ilości zgłoszeń, rekrutacja będzie prowadzona do momentu rozpoczęcia 

zajęć.  

8. Listy osób zakwalifikowanych do projektu będą dostępne do wglądu w Biurze Projektu oraz 

na tablicach ogłoszeń w szkołach zawodowych objętych wsparciem.        

9. Wszelkie reklamacje lub skargi dotyczące rekrutacji powinny być składane w formie 

pisemnej w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia listy uczestników z danej szkoły. 

10. Reklamacje lub skargi rozpatrywane będą przez Koordynatora Projektu przy współudziale 

Dyrektora właściwej szkoły zawodowej w terminie 3 dni od dnia ich doręczenia. O wyniku 

postępowania wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub na piśmie. 

§3 Zasady uczestnictwa ucznia w projekcie. 

1. Udział beneficjentów ostatecznych w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Beneficjent ostateczny zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach w minimum 70% godzin 

zajęć zgodnie z harmonogramem. W przypadku niższej frekwencji uczeń zostaje wykreślony 

z listy Beneficjentów projektu i zwraca otrzymane materiały dydaktyczne. Na jego miejsce 

wpisana zostaje osoba z listy rezerwowej.  

3. Beneficjent ostateczny ma prawo do: 

- zgłaszania uwag i oceny zajęć w których uczestniczy; 

- otrzymania materiałów szkoleniowych i dydaktycznych  

- do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności, w przypadku gdy: 

rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych, niemożliwych do przewidzenia w 

chwili podpisania deklaracji uczestnictwa (np. choroba). 
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4. W przypadku rezygnacji Beneficjenta ostatecznego z udziału w Projekcie z przyczyn 

nieuzasadnionych lub skreślenia z listy uczestników Projektu spowodowanego niewypełnieniem 

postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, Wnioskodawca może żądać od Beneficjenta 

ostatecznego zwrotu materiałów szkoleniowych i dydaktycznych.  

5. W przypadku rezygnacji Beneficjenta ostatecznego z zajęć jego miejsce zajmuje automatycznie 

osoba z listy rezerwowej.    

§5 Zasady monitoringu i ewaluacji zadań 

1. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do rzetelnego wypełnienia listy obecności oraz 

wszystkich ankiet oceniających zajęcia prowadzone w ramach Projektu. 

2. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się podać dane niezbędne Wnioskodawcy do 

wypełnienia kwestionariusza PEFS. 

3. Beneficjent ostateczny akceptuje, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu,  

zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych i przetwarzania swojego 

wizerunku.   

§4 Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2014 r. 

2. Regulamin jest dostępny w biurze Projektu w Starostwie Powiatowym w Brodnicy przy ul. 

Kamionka 18, i na stronie internetowej www.brodnica.com.pl. 

3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz wyłącznej interpretacji 

jego zapisów. 

4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na 

zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub 

warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia 

określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonywania oceny i 

kontroli realizacji Projektu.  

 


