
 

 

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie 
„Nowoczesna kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” 

 

§1 

Definicje 

Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie. 

1. Projekt – oznacza przedsięwzięcie pn. „Nowoczesna kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” 

2. Lider projektu - Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 51/9, 00-697 

Warszawa, Odział regionalny: Podlaskie Forum Doradztwa Kariery. 

3. Partner projektu: Powiat Bielski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski. 

4. Realizatorzy projektu: Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim 

oraz Zespół Szkół Nr 4 im Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. 

5. Biuro projektu – NFDK, Oddział regionalny w Białymstoku, ul. Elektryczna 1/3 lok. 210/3, 15 – 080 Białystok.  

6. Punkty Rekrutacyjne - miejsce, gdzie osoba zainteresowana uzyska informacje o projekcie i wszelką pomoc 

oraz złożyć Formularz Rekrutacyjny: 

✓ Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego ul. Szkolna 12, 17-100 Bielsk Podlaski,  

✓ Zespół Szkół Nr 4 im Ziemi Podlaskiej ul. Hołowieska 18, 17-100 Bielsk Podlaski.  

7. Potencjalny uczestnik – uczeń/uczennica oraz nauczyciel/nauczycielka zgłaszająca/y chęć udziału w 

projekcie. 

8. Uczestnik – uczeń/uczennica oraz nauczyciel/nauczycielka Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim lub 

Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie. 
 

§2 

Informacje o projekcie 

1. Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie „Nowoczesna kształcenie zawodowe 

w Bielsku Podlaskim” realizowanym w okresie od 01.09.2020r. do 31.10.2022r. 

2. Celem projektu jest zwiększenie poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, wyrównanie 

dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych 

na rynku pracy, wzrost wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego w dostosowaniu do potrzeb 

lokalnych pracodawców 290 uczniów (107K) oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 14 nauczycieli 

(12K) z 2 szkół zawodowych w Bielsku Podlaskim do 31.10.2022r. poprzez realizację kompleksowych 

programów rozwojowych na podstawie indywidualnej diagnozy szkoły. 

3. Projekt realizowany jest przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Oddział regionalny w Białymstoku, 

ul. Elektryczna 1/3 lok. 210/3, 15 – 080 Białystok w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku 

Podlaskim. 

4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje,   Działanie 

3.3,  Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej 

gospodarki. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

§3 

Beneficjenci projektu 

1. Beneficjentami projektu są uczniowie/uczennice oraz nauczyciele/nauczycielki Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku 

Podlaskim oraz Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim . 

2. W ramach rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych łącznie 290 (107K) uczniów 



 

 

Technikum klas I-IV  oraz 14 nauczycieli (12K) w tym: 

− 127 (10K) uczniów i 8 (7K) nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim, 

− 163 (97K) uczniów i 6 (5K) nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim. 

§4 

Procedura rekrutacji uczniów i uczennic – informacje ogólne   

1. Informacja o rekrutacji dostępna będzie w 2 punktach rekrutacyjnych w:  

▪ Zespole Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim,  

▪ Zespole Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim  

oraz stronach www szkół, Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz na stronie Lidera projektu.  

2. Rekrutacja będzie prowadzona w II turach:  

▪ I – 26.10.2020 – 09.11.2020r. 

▪ II – 06.09.2021 – 20.09.2021r. 

3. W przypadku wolnych miejsc na poszczególne formy wsparcia będzie ogłoszony dodatkowy termin 

rekrutacji. 

4. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie formularza rekrutacyjnego (załącznik 

nr 1 – formularz rekrutacyjny dla uczniów/ uczennic, załącznik nr 2 - formularz rekrutacyjny dla 

nauczycieli/ nauczycielek). 

5. Kompletnie wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć w wybranym Punkcie 

Rekrutacyjnym szkoły osobiście lub podpisany scan drogą on-line na adres szkoły.   

6. Komisję Rekrutacyjną powołuje Kierownik Projektu. 

7. Posiedzenia Komisji odbędą się w terminach wyznaczonych przez Kierownika Projektu. 

8. Komisja sporządzi listy uczestników/ uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy 

rezerwowe potencjalnych uczestników/ uczestniczek projektu. 

9. Wyniki Rekrutacji dostępne będą w Punktach Rekrutacyjnych. 

 

§5 

Zasady rekrutacji uczniów i uczennic 

1. W projekcie może wziąć udział 290 uczniów/uczennic (w tym 107K) z klas I-IV Technikum z 

następujących kierunków: 

▪ ZS nr 1 – technik budownictwa (TB), technik robót wykończeniowych w budownictwie (TM) i technik 

pojazdów samochodowych (TS) 

▪ ZS nr 4 – technik ekonomista (TE), technik logistyk (TL), Technik informatyk (TI), Technik hotelarstwa 

(TH), Technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻ i UG), Technik rolnik (TR). 

2. Do projektu zostaną zakwalifikowani przede wszystkim uczniowie i uczennice, którzy spełniają 

następujące kryteria oraz uzyskają najwyższą ilość punktów: 

a. Formalne (ocena spełnia / nie spełnia): 

− miejsce zamieszkania – na terenie woj. podlaskiego 

− status ucznia ZS nr 1 lub ZS nr 4 w Bielsku Podlaskim 

− terminowe złożenie kompletu dokumentów 

b. Jakościowe wynikające ze zdiagnozowanych barier (wagi punktowe): 

− miejsce zamieszkania  – wieś – na podstawie oświadczenia w Formularzu rekrutacyjnym – 1 

pkt., 

− trudna sytuacja materialna – na podstawie oświadczenia w Formularzu rekrutacyjnym – 1 pkt., 

− dysfunkcja w rodzinie – na podstawie opinii pedagoga szkolnego – 1 pkt., 

c. Premiujące do wszystkich zajęć: 



 

 

− płeć – Kobiety – 2 pkt. 

− uczniowie z niepełnosprawnością - na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej – 2 pkt., 

d. Premiujące na poszczególne formy wsparcia: 

− Zajęcia rozwijające – wysokie wyniki w nauce z przedmiotów kompetencji kluczowych – śr. 

powyżej 4,0 – 3 pkt; powyżej 3,0 – 3,99 – 2 pkt; 

− Zajęcia wyrównujące – niskie wyniki z przedmiotów kompetencji kluczowych – poniżej 3,00 – 3 

pkt., poniżej 3,5 – 2 pkt.; uczniowie z SPE – 2 pkt. (opinia Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej); wskazanie przez nauczyciela uczącego – 1 pkt.  

− Szkolenia, kursy – wysokie wyniki z przedmiotów zawodowych – powyżej 4,5 – 3 pkt.; 4,00 – 

4,49 – 2 pkt; 3,50- 3,99 – 1 pkt. 

3. W przypadku osób spełniających w równym stopniu kryteria rekrutacji, będzie brana pod uwagę 

kolejność zgłoszeń. 

4. Po ocenie formularzy na podstawie łącznej liczby punktów zostaną stworzone listy uczniów i uczennic 

na poszczególne formy wsparcia. Po wyczerpaniu limitu miejsc pozostali uczniowie będą wpisani na 

listy rezerwowe. 
 

§4 

Zasady rekrutacji nauczycieli i nauczycielek 

1. W projekcie może wziąć udział 14 nauczycieli/nauczycielek (w tym 12 kobiet) 

2. Do projektu zostaną zakwalifikowani nauczyciele/nauczycielki, którzy spełniają następujące kryteria 

oraz uzyskają najwyższą ilość punktów: 

a. Formalne (ocena spełnia / nie spełnia): 

− miejsce zamieszkania – na terenie woj. podlaskiego 

− status nauczyciela ZS nr 1 lub ZS nr 4 w Bielsku Podlaskim 

− terminowe złożenie kompletu dokumentów 

3. Jakościowe (wagi punktowe): 

− stopień awansu zawodowego – mianowany – 3 pkt., dyplomowany – 4 pkt.  

− ocena zasadności udziału w projekcie w związku z potrzebami szkoły – na podstawie opinii 

dyrektora szkoły - 2 pkt., 

− deklaracja wykorzystania kompetencji w pracy –  0 – 2 pkt., 

4. W przypadku osób spełniających w równym stopniu kryteria rekrutacji, będzie brana pod uwagę 

kolejność zgłoszeń. 

5. Po ocenie formularzy na podstawie łącznej liczby punktów zostaną stworzone listy nauczycieli i 

nauczycielek na poszczególne formy wsparcia. Po wyczerpaniu limitu miejsc pozostali nauczyciele 

będą wpisani na listy rezerwowe. 
 

§5 

Zakres wsparcia skierowany do uczniów  

1. Uczniowie/uczennice zakwalifikowani/ne do projektu będą mogli/ły skorzystać z kilku wybranych 

form wsparcia przewidzianych w projekcie oraz zajęć obowiązkowych.  

I. Zajęcia do wyboru: 

▪ zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:  

a/ matematyczno-przyrodnicze: 

ZS nr 1 kierunki TB, TM i TS - MATEMATYKA –  uczniowie kl. I 



 

 

ZS nr 4 - MATEMATYKA – uczniowie kl. I – kierunek TI i TH 

 

b/ z języka obcego branżowego:  

ZS nr 1 - J.ANGIELSKI – uczniowie kl. I, J.ROSYJSKI  kl. I 

ZS nr 4 – J. ANGIELSKI – uczniowie kl. I-III kierunek TI, TE, TŻiUG, J.ROSYJSKI – kl. I-III TI, TR, J.NIEMIECKI 

- kl. I-III TI, TH, TŻiUG 

 

▪ zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:  

a/ matematyczno-przyrodnicze: 

ZS nr 1 kierunki TB, TM i TS - MATEMATYKA –  uczniowie kl. III-IV, CHEMIA – kl. I-II zajęcia realizowane 

przez 2 lata 

ZS nr 4 - MATEMATYKA – uczniowie kl. IV – kierunek TŻiUG, BIOLOGIA – kl. III-IV – kierunek TŻiUG, 

CHEMIA – uczniowie kl. I-II – kierunek  zajęcia realizowane przez 2 lata 

 

b/ z języka obcego branżowego:  

ZS nr 1 - J.ANGIELSKI – uczniowie kl. II-III zajęcia realizowane przez 2 lata, kl. I-IV. J.ANGIELSKI „Kultura 

krajów anglojęzycznych i literatura anglojęzyczna”, J. NIEMIECKI – kl. III-IV zajęcia realizowane przez 

2 lata, J.ROSYJSKI  kl. IV  

ZS nr 4 – J. ANGIELSKI – uczniowie kl. III-IV TR, TŻIUG zajęcia realizowane przez 2 lata, J. NIEMIECKI - 

kl. III-IV TE zajęcia realizowane przez 2 lata 

 

▪ zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne :  

a/ ZS nr 1 wszystkie kierunki: 

• Koło Przedsiębiorczości „Praca na etacie czy własna działalność?” –  uczniowie kl. III-IV 

• Projekt edukacyjny „Fachowiec-artysta” – uczniowie kl. I-IV: 

➢ ZAJĘCIA FILMOWE „Ze sztuką za pan brat” 

➢ ZAJĘCIA TEATRALNE „Przedstawienie czas zacząć” 

➢ ZAJĘCIA TANECZNE 

➢ WARSZTATY GRAFICZNE 

 

b/ ZS nr 4 wszystkie kierunki: 

• WARSZTATY KREATYWNOŚCI I INICJATYWNOŚCI 

• WARSZTATY PRACY ZESPOŁOWEJ 

 

▪ Zajęcia i warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności zawodowe 

ZS nr 1 

a/ Zajęcia przygotowujące do EGZAMINU PRAKTYCZNEGO Z KWALIFIKACJI BUD.25 – kl. III TB  

b/ KURS RYSOWANIA 2D W PROGRAMIE AutoCad – kl. II TB  

c/ SZKOLENIE NORMA PRO – kl. II TB  

d/ ORGANIZOWANIE I NADZOROWANIE OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – kl. IV TS  

e/ NAPRAWA PODZESPOŁÓW I ZESPOŁÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH– KL. II TS 

 

ZS nr 4 

a/ Warsztaty kulinarne - DANIA NA RÓŻNE OKAZJE –kl. III TŻiUG 

b/ Warsztaty PLANOWANIE ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - kl. IV TŻiUG 



 

 

c/ Zajęcia z zakresu obsługi programów finansowo – księgowych-  kl. II TE 

d/ Zajęcia PODSTAWY EKONOMII W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIEBIORSTW - kl. II TE 

▪ kursy zawodowe  

ZS nr 1 

a/ OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH z egzaminem UDT – kl.III-IV – TB, TM i TS 

b/ OBSŁUGA SUWNIC W KAT. IIS – kl. III-IV TB 

c/ KURS SEP z uprawnieniami do obsługi urządzeń elektrycznych do 1 kV –kl. III-IV TB, TM i TS 

d/ KURS stolarsko – ciesielski – kl. III-IV TB 

e/ KURS DEKARSKI firmy PROTAN – kl. III-IV TB 

 

ZS nr 4 

a/ KUCHNIA MOLEKULARNA - kl. II-IV TŻiUG 

b/ BARMAN - kl. III–IV  TŻiUG, TH 

c/ BARISTA - kl. III-IV TŻiUG, TH 

d/ KELNER – kl. III-IV TŻiUG, TH 

e/ CARVING -  kl. III-IV TŻiUG, TH 

f/ KADRY I PŁACE– kl. II-IV TE 

g/ PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - kl. II-IV TE  

h/ UMOWY CYWILNO-PRAWNE W PRAKTYCE – kl. II-IV TE  

i/ KURS KOMBAJNISTY - Kl. II-IV TR 

 

▪ indywidualne zajęcia kompensacyjne na podstawie zdiagnozowanych trudności i potrzeb ZS1 

kl. I-IV wszystkie kierunki 

▪ wyjazdy edukacyjno – zawodowe uczniów ZS1 i ZS4 

▪ zajęcia laboratoryjne realizowane na wyższych uczelniach - uczniowie ZS1 i ZS4 

▪ staże zawodowe (150 godzin) dla uczniów ZS1 i ZS4 

 

II. Zajęcia obowiązkowe: 

Uczniowie klas IV ZS nr 1 i ZS nr 4 uczestniczący w projekcie:  

▪ Spotkania z pracodawcami  

▪ Warsztaty doradztwa zawodowego – moduły do wyboru: MOJE PREDYSPOZYCJE, PLANUJĘ 

KARIERĘ, MŁODZI NA RYNKU PRACY. 

▪ Indywidualne doradztwo zawodowe 

 

§6 

Zakres wsparcia skierowany do nauczycieli 

1. Nauczyciele/nauczycielki zakwalifikowani do projektu będą mogli skorzystać z następujących form 

wsparcia: 

 

▪ Szkolenia podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe  

ZS nr 1 

a/ TERAPIA I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU – Studia podyplomowe 

b/ „MEDIACJE” (MEDIACJE-SZKOLENIA-TERAPIA) – kurs  

c/ KIEROWNIK I OPIEKUN WYCIECZEK SZKOLNYCH – kurs  

d/ TUTORING szkolenie zakończone certyfikatem 



 

 

e/ AUDYTOR ENERGETYCZNY - szkolenie 

f/ OBSŁUGA I NAPRAWA UKŁADU KLIMATYZACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH- kurs 

ZS nr 4 

a/ EKSPERYMENT JAKO METODA AKTYWIZUJĄCA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI –kurs online 

b/ INNOWACJA I EKSPERYMENT  PEDAGOGICZNY W PRAKTYCE SZKOLNEJ –kurs online 

c/ KURS EFEKTYWNEJ  NAUKI ONLINE – kurs online 

 

▪ Staże zawodowe (40 godzin) dla nauczycieli ZS1 i ZS4. 

 

§7 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik/czka jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.  

2. Uczestnik/czka jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

3. Uczestnik/czka jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych materiałów do zajęć, dodatkowo 

uczestnik/czka stażu - stroju roboczego, posiłku, ubezpieczenia NNW, zwrotu kosztów podróży  

w ramach odbywanego stażu, szkolenia BHP, zwrotu kosztów badań lekarskich oraz do wypłaty 

stypendium stażowego1. 

4. Uczestnik/czka jest zobowiązany do uczestnictwa w formach wsparcia, na które zostanie 

zakwalifikowany.  

5. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku nieobecności Uczestnik/czka zobowiązany jest do 

usprawiedliwienia swojej nieobecności w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty zaistnienia 

zdarzenia, u osoby prowadzącej. 

6. Uczestnik/czka zobowiązany jest do informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić dalszy 

udział w zajęciach. 

7. Uczestnik/czka zobowiązany jest do wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających i ankiet 

monitorujących oraz ewaluacyjnych. 

8. Uczestnik/czka stażu zobowiązany/a jest do wypełniania dokumentacji stażowej, w tym podpisania 

umowy o odbywanie stażu zawodowego 

§8 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie, może 

zrezygnować z udziału przed rozpoczęciem wsparcia, informując o tym Projektodawcę osobiście lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak 

niż na trzy dni robocze przed rozpoczęciem danej formy wsparcia.  

2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie wsparcia może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga 

złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyny rezygnacji. Projektodawca może żądać, aby 

Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego 

rezygnację.  

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika Projektu, na jego miejsce 

zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku 

naruszenia przez Uczestnika  

5. Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

 
1 Dotyczy tylko uczniów/uczennic 



 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Powyższy regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie obowiązuje po zatwierdzeniu przez Kierownika 

projektu od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości. 

2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.  

3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy 

prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego 

dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. 

 

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie: 

 

▪ Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny dla uczniów/ uczennic 

▪ Załącznik nr 2 - Formularz rekrutacyjny dla nauczycieli/ nauczycielek 

 

 

 

 

 

 

 
 


