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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40-2010/2011 z dnia 31.08.2011 r. 

REGULAMIN PROJEKTU 
pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę” 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

1. Projekt pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, realizowany jest przez Zespół 

Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

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

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

2. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 lipca 2011r. do 30 czerwca 2013r.  

 

§2 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) Programie - oznacza Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

b) Realizator projektu- oznacza Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, 

z siedzibą w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21 – 040 Świdnik. 

c) Projekcie- oznacza Projekt pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, 

realizowany przez Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku na podstawie 

umowy o dofinansowanie nr 606/POKL.09.02.00-06-111/10 podpisaną z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

d) Uczestniku Projektu - osoby spełniające kryteria Beneficjentów Ostatecznych 

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

w ramach POKL Europejskiego Funduszu Społecznego w tym przypadku: 250 

uczniów/uczennic (w tym 5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego) Zespołu Szkól nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku (Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 2, Technikum nr 2, Technikum Uzupełniającego nr 2 dla młodzieży), 

którzy z własnej inicjatywy zgłoszą chęć udziału w projekcie. 

e) Biurze Projektu- oznacza miejsce realizacji Projektu, znajdujące się w budynku 

Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, z siedzibą w Świdniku, 

ul.Okulickiego 13, 21 – 040 Świdnik. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CEL PROJEKTU „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę” 

 

§3 

1. Celem ogólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności, efektywności i jakości 

szkolnictwa zawodowego oraz wzrost aktywności i mobilności zawodowej 250 uczniów 

Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku im. C. K. Norwida (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2, 

Technikum nr 2, Technikum Uzupełniające nr 2 dla młodzieży) prowadzący 
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do zwiększenia szans na zatrudnienie na rynku pracy. Cel ten będzie realizowany 

poprzez następujące cele szczegółowe:  

a) zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych; 

b) zapoznanie się z praktycznymi elementami wykonywania zawodu; 

c) unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły; 

d) zdobycie przez uczniów wiedzy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej; 

e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy; 

f) zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych 

2. Cele projektu zostaną zrealizowane do końca czerwca 2013. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU 

 

§4 

1. Projekt skierowany jest do 250 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, Technikum 

nr 2, Technikum Uzupełniającego nr 2 dla młodzieży w Zespole Szkół nr 1 

im. C. K. Norwida w Świdniku. 

2. W ramach Projektu prowadzone będą następujące moduły: 

A. MODUŁ I -  dodatkowe zajęcia praktyczne w tym: 

a) dodatkowe zajęcia zawodowe ukierunkowane na uzyskanie dodatkowych 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych: 

a. Technologia informacyjna w hotelarstwie i usługach żywieniowych; 

b. Profesjonalny pracownik hotelowy z modułem room-service; 

c. Profesjonalna i nowoczesna obsługa klienta; 

d. Gastronomiczny "savoir vivre"; 

e. Dekoracje florystyczne w gastronomii; 

b) wyjazdy studyjne do wzorcowych zakładów pracy 

c) dodatkowe zajęcia  zakresu pierwszej pomocy w miejscu pracy 

B. Moduł II - cykl zajęć wspomagających poruszanie po rynku pracy: 

a. Dodatkowe zajęcia z przedsiębiorczości. 

b. Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

C. Moduł III - cykl dodatkowych zajęć językowych (do wyboru j. angielski 

lub niemiecki). 

D. Moduł IV - cykl dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównujących: 

a) zajęcia wyrównawcze z j. polskiego; 

b) zajęcia wyrównawcze z matematyki; 

c) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

3. Zajęcia będą realizowane w dni nauki szkolnej w godzinach przedpołudniowych jak 

również w popołudniowych (w zależności od programu zajęć realizującego podstawę 

programową) a także w soboty oraz ferie zimowe. 

 

4. Szczegółowa struktura zajęć przedstawia się następująco: 

 

I. MODUŁ I - DODATKOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, w tym:.  

a) DODATKOWE ZAJĘCIA ZAWODOWE ukierunkowane na uzyskanie 

dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zajęcia realizowane będą 

w dwóch turach (rok szkolny 2011/2012 – I tura, rok szkolny 2012/2013 – II tura). 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

St
ro

n
a3

 

W każdym roku szkolnym na każde z przewidzianych w ramach modułu I zajęć 

zostanie utworzona 1 grupa 10 osobowa. 

a. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W HOTELARSTWIE 

I USŁUGACH ŻYWIENIOWYCH. Zgodnie z założeniami projektu zajęcia 

odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Łącznie przewidziano 60 

godz./1gr. Podczas zajęć uczniowie/uczennice nabędą umiejętności sprawnego 

posługiwania się Internetem i korzystania z dostępnych źródeł informacji 

oraz poznają możliwości specjalistycznego oprogramowania komputerowego 

wykorzystywanego w branży gastronomicznej. Program zajęć obejmie 

realizację następujących zagadnień: 

o  możliwości wykorzystania technologii informacyjnej w branży gastronomicznej;  

o reklama firmy z wykorzystaniem technologii informatycznych,  

o multimedia;  

o wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do sporządnia dokumentów związanych 

z działalnością firmy gastronomicznej;  

o oprogramowanie wspomagające działania nowoczesnej firmy gastronomicznej;  

o możliwości, jakie oferuje współczesna e-gospodarka. 

 

b. PROFESJONALNY PRACOWNIK HOTELOWY Z MODUŁEM ROOM 

SERVICE.  Zgodnie z założeniami projektu zajęcia odbywać się będą 

w ramach ferii zimowych (min. 10 godz.) w trybie popołudniowym 

(min. 2 godz./tydz.) lub w blokach weekendowych. Łącznie przewidziano 

80 godz./1gr. Podczas zajęć uczniowie/uczennice wyrównają wiedzę 

i umiejętności zawodowe, jak również ukształtują postawy i zachowania 

niezbędne do realizowania drogi zawodowej zgodnie z zapotrzebowaniem na 

rynku pracy związanym z rozwojem usług hotelowych w związku z budową 

lotniska w Świdniku. Program zajęć obejmie następujące zagadnienia: 

o  klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich;  

o obsługa gości w zakładzie hotelarskim,  

o współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi;  

o organizacja pracy w recepcji;  

o komputerowy system obsługi hoteli;  

o zastosowanie Internetu w hotelarstwie;  

o podawanie posiłków do pokoju hotelowego – room – service. 

 

c. PROFESJONALNA I NOWOCZESNA OBSŁUGA KLIENTA. Zgodnie 

z założeniami projektu zajęcia odbywać się będą min. 2 godz. tygodniowo oraz 

5 godz. w blokach weekendowych. Łącznie przewidziano 60h/1gr. Podczas 

zajęć uczniowie/uczennice nabędą umiejętności  zawodowe dostosowane 

do potrzeb lokalnego rynku pracy. Program zajęć obejmie:  

o podstawowe pojęcia z zakresu obsługi klienta w porcie lotniczym i w zakładach 

współpracujących typu: hotel, biuro podróży, zakład gastronomiczny;  

o obsługa pasażerów w porcie lotniczym;  

o obsługa klienta w zakładzie hotelarskim;  

o obsługa kelnerska gości w gastronomii hotelowej;  

o obsługa klienta biura podróży;  

o zastosowanie Internetu w usługach turystycznych i gastronomicznych. 
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d. GASTRONOMICZNY "SAVOIR VIVRE"- Zgodnie z założeniami projektu 

zajęcia odbywać się będą min. 2 godz. tygodniowo oraz 5 godz. w blokach 

weekendowych oraz w ferie. Łącznie przewidziano 80h/1gr. Podczas zajęć 

uczniowie/uczennice poszerzą kwalifikacje zawodowe a poruszane 

na szkoleniu zagadnienia dadzą szerokie możliwości porozumiewania się, 

kształtowania zachowań oraz poszanowania innego człowieka, nauczą 

zachowań niezbędnych nie tylko dla gastronoma, ale również pracownika 

socjalnego, logistyka czy handlowca. Program zajęć obejmie:  

o historia savoir-vivre oraz zwyczaje w różnych krajach Europy,  

o zasady zachowania,  

o dobór odpowiedniego stroju,  

o zasady zachowania przy stole oraz nakrycia stołu. 

 

e. DEKORACJE FLORYSTYCZNE W GASTRONOMII. Zgodnie 

z założeniami projektu zajęcia odbywać się będą min. 2 godz. tygodniowo oraz 

5 godz. w blokach weekendowych oraz w ferie. Łącznie przewidziano 

100h/1gr. Podczas zajęć uczniowie/uczennice zdobędą przez dodatkowe 

umiejętności dekoracji wnętrz i stołów, co poszerzy ich kwalifikacje 

zawodowe. Program zajęć obejmie następujące zagadnienia:  

o botanika, 

o  materiałoznawstwo,  

o teoria barw i kompozycji;  

o stylizacja wnętrz materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, rezydencjach, 

kościołach, mieszkaniach, stoiskach targowych, konferencjach itp.;  

o kompozycje okolicznościowe i techniki ich układania; 

o florystyka ślubna i florystyka żałobna;  

o artystyczne pakowanie prezentów metodą floralną;  

o dekoracje kwiatów doniczkowych;  

o stroiki świąteczne: Wielkanoc, Boże Narodzenie;  

o dekoracje stołów i wnętrz ; 

o wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu: bankiet, przyjęcie zasiadane, 

szwedzki stół, kinder party, urodziny, ślub;  

o biżuteria floralia;  

o techniki suszenia i utrwalania kwiatów;  

o kompozycje z suszu. 

 

 

b) WYJAZDY STUDYJNE DO WZORCOWYCH ZAKŁADÓW PRACY- wyjazdy 

realizowane będą w dwóch turach (rok szkolny 2011/2012 – I tura, rok szkolny 

2012/2013 – II tura) w terminie czerwiec 2012 roku oraz czerwiec 2013 roku. W 

zakresie wyjazdów studyjnych planowane są wyjazdy do Warszawy i Krakowa. Z 

uwagi na planowanie otwarcia lotniska w Świdniku Uczestnicy zostaną zapoznani z 

organizacją wzorcowych zakładów pracy: hotel, biuro podróży, port lotniczy, 

uzupełnią wiedzę zdobytą podczas zajęć z przedmiotów zawodowych, skorzystają z 

doświadczeń personelu zatrudnionego w zakładach o wysokim standardzie usług. 

Wyjazdy mają za zadanie pokazać funkcjonowanie wzorcowych zakładów od 

zaplecza. Odwiedzane zakłady będą uzupełnieniem dodatkowych zajęć praktycznych, 

które planowane są w projekcie. Program wyjazdów studyjnych obejmie: Warszawa 

(Warsaw Marriott Hotel; Biuro Podróży Blue City; Hotel  Hilton, Port Lotniczy), 
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Kraków (Hotel „Amadeus”, Restauracji „Stodoła”, Restauracji „Arenda”) – 

zwiedzanie obiektu, zapoznanie z zakresem obowiązków pracowników i 

funkcjonowaniem obiektu. Zajęcia będą prowadzone przy współudziale pracownika 

danego obiektu. Zajęcia będą trwały min. po 10 godz zajęć w ciągu 2 dni wyjazdu 

edukacyjnego na każdą z grup. 

 

c) DODATKOWE ZAJĘCIA  ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY 

W MIEJSCU PRACY. Zajęcia realizowane będą w dwóch turach (rok szkolny 

2011/2012 – I tura, rok szkolny 2012/2013 – II tura) w terminie od IX 2011 r. 

do VI 2012 r. oraz od IX 2012 r. do VI 22013 r. Zgodnie z założeniami projektu 

zajęcia odbywać się będą 2 godz./tydz. oraz 4 godz. w blokach weekendowych. 

Łącznie przewidziano 20 godz./1 gr. Zajęcia wpłyną na wzrost bezpieczeństwa 

uczniów/uczennic w szkole oraz nabycie przez nich umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu. Wsparciem 

zostanie objętych 10 grup. W czasie zajęć będą omawiane, a następnie 

realizowane w formie ćwiczeń możliwości działań pierwszej pomocy 

przedmedycznej w sytuacjach: utraty przytomności, oparzeń, ran, złamań, 

wstrząsu, zadławienia, utonięcia, porażenia prądem, padaczki i zatruć 

ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności RKO oraz użycia automatycznego 

defibrylatora zewnętrznego AED. 

 

 

II. MODUŁ II - ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE PORUSZANIE SIĘ PO 

RYNKU PRACY. Zajęcia realizowane będą w dwóch turach (rok szkolny 

2011/2012 – I tura, rok szkolny 2012/2013 – II tura) w terminie od IX 2011 r. do 

VI 2012 r. oraz od IX 2012 r. do VI 2013 r. 

a. DODATKOWE ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Zgodnie 

z założeniami projektu zajęcia odbywać się będą 2 x 2 godz./tydz. oraz 3 

godz. w blokach weekendowych. Łącznie przewidziano 20h/1gr. 

wsparciem zostanie objętych 8 grup po 10osób. Podczas zajęć 

uczniowie/uczennice zdobędą nowe kwalifikacje i umiejętności 

zawodowe, zapoznają się z praktycznymi elementami wykonywania 

zawodu, przygotują się do funkcjonowania na rynku pracy, wykorzystania 

Internetu w celu zdobycia nowych umiejętności potrzebnych do podjęcia 

działalności gospodarczej oraz aktywnego poszukiwana pracy. 

 

Program zajęć obejmie m.in. następujące zagadnienia:  

o jak zostać szefem,  

o zakładamy własną firmę,  

o biznesplan,  

o źródła finansowania firmy,  

o promocja produktu i firmy. 

 

b. INDYWIDUALNE DORADZTWO EDUKACYJNO – 

ZAWODOWE. Zgodnie z założeniami projektu zajęcia odbywać się będą 

min. 1 x w tyg. (w zależności od indywidualnych możliwości uczniów 

objętych wsparciem). Łącznie przewidziano 2h/1 ucznia/uczennicę. 

Podczas zajęć uczniowie/uczennice podniosą poziom kompetencji 

zawodowych, społecznych i osobowościowych oraz uświadomią sobie 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

St
ro

n
a6

 

znaczenie systematycznej nauki, kształcenia uzupełniającego oraz 

samodoskonalenia dla osiągnięcia zdecydowanie wyższej, lepszej pozycji 

na starcie własnej ścieżki zawodowej. Działania ujęte w ramach projektu 

będą miały formę indywidualnych spotkań ze specjalistą- psychologiem, 

w ramach których nastąpi: ustalenie zasad współpracy i komunikacji 

podczas spotkania, przeprowadzenie badania testem preferencji 

zawodowych, przeprowadzenie badania diagnostycznego oczekiwań 

edukacyjno -zawodowych, omówienie wyników badania testem 

preferencji zawodowych pod kątem zaplanowania i opracowania 

indywidualnego planu edukacyjno-zawodowego; wskazanie 

nowoczesnych technik poszukiwania zatrudnienia; omówienie 

i praktyczne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; zapoznanie z 

wybranymi technikami kontaktu interpersonalnego oraz planowania i 

realizacji celów. 

 

III. MODUŁ III - DODATKOWE ZAJĘCIA JĘZYKOWE (do wyboru j. 

angielski lub niemiecki). Zajęcia realizowane będą w dwóch turach (rok szkolny 

2011/2012 – I tura, rok szkolny 2012/2013 – II tura) w terminie od IX 2011 r. do VI 

2012 r. oraz od IX 2012 r. do VI 2013r. min. 1 x w tyg. oraz możliwość prowadzenia 

zajęć w blokach weekendowych oraz w ferie. Zgodnie z założeniami projektu zajęcia 

odbywać się będą w 10 grupach, średnio 10 osobowych. Łącznie przewidziano 

60h/1gr. Utworzenie grupy na dany język uzależnione będzie od zebrania się min.10 

osób. Główny nacisk zostanie położony na komunikatywność. UP uzyskają 

zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach. Program obejmie 

zagadnienia utrwalające wiedzę oraz umiejętności językowe uczniów zdobyte 

podczas realizacji programu nauczania w cyklu kształcenia w szkole 

ponadgimnazjalnej, a także przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego 

w zakresie j. obcego (niemieckiego lub angielskiego). 

 

IV. MODUŁ IV - DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-

WYRÓWNUJĄCE. Zajęcia realizowane będą w dwóch turach (rok szkolny 

2011/2012 – I tura, rok szkolny 2012/2013 – II tura) w terminie od IX 2011 r. do VI 

2012 r. oraz od IX 2012 r. do VI 2013 r. : 

a) ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z J. POLSKIEGO. Zajęcia realizowane będą 

min. 1 x w tyg. w dni nauki szkolnej oraz możliwość prowadzenia zajęć 

w blokach weekendowych oraz w ferie. Łącznie przewidziano 60h/1 gr. 

Wsparciem zostaną objęte 4 grupy po 10osób. Podczas zajęć uczniowie/uczennice 

powtórzą i utrwalą zakres materiału z języka polskiego, udoskonalą umiejętności 

językowe, wyrównają braki edukacyjne w tym zakresie. Program zajęć obejmuje 

m.in. następujące zagadnienia:  

o podstawowe wyróżniki utworu literackiego oraz właściwości różnych rodzajów 

i gatunków literackich,  

o podstawowe procedury analizy utworu literackiego,  

o zasady kompozycji dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych,  

o analizowanie i korygowanie błędów językowych,  

o czytanie ze zrozumieniem,  

o interpretacja i analiza fragmentu utworu w kontekście całości. 
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b) ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI. Zajęcia realizowane będą min. 

1 x w tyg. w dni nauki szkolnej. Łącznie przewidziano 60h/1 gr. Wsparciem zostaną 

objęte 4 grupy po 10osób. Podczas zajęć uczniowie/uczennice wyrównają wiedzę 

z matematyki oraz wyrównają deficyty w zakresie wskazanym w standardach 

egzaminacyjnych. Program zajęć przybliży podstawowe wiadomości o funkcji 

liniowej, kwadratowej, wielomianach, funkcji wymiernej, ciągach, logarytmach, 

funkcjach trygonometrycznych, jak również najważniejsze elementy planimetrii 

i stereometrii. 

 

c) ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE. Zajęcia realizowane będą min. 

1 x w tyg. w dni nauki szkolnej. Łącznie przewidziano 60h/1 gr. W ramach zajęć 

5 uczniów/uczennic posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

uzyska pomoc i wsparcie terapeutyczno-edukacyjnego. Program zajęć zakłada 

przede wszystkim usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji, jak również 

utrwalanie i doskonalenie wiadomości i umiejętności poznanych na zajęciach 

szkolnych aby eliminować niepowodzenia szkolne dla 5uczniów z orzeczeniami 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH 

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

§5 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. 

2. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:  

a. posiadać status ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, Technikum 

nr 2 lub Technikum Uzupełniającego  nr 2 dla młodzieży w Zespole Szkół 

nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku,  

b. wypełnić „Ankietę zgłoszeniową” (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)  

c. złożyć deklarację uczestnictwa w projekcie. 

3. Ponadto do udziału w projekcie w pierwszej kolejności kwalifikowani będą 

uczniowie/uczennice, którzy z przedmiotów merytorycznie związanych z zakresem zajęć 

dodatkowych za ostatni rok szkolny uzyskali oceną niższą niż dostateczna. 

4. W przypadku większej liczby chętnych niż oferowana liczba miejsc na poszczególne 

zajęcia w pierwszej kolejności kwalifikowani będą uczniowie/uczennice, którzy:  

a. najszybciej zgłoszą swój udział w projekcie, 

b. nie brali udziału w zajęciach dodatkowych w ostatnich dwóch latach, 

c. pochodzą z obszarów wiejskich, 

d. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

5. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwa razy w ciągu trwania Projektu w 2 turach: na 

rok 2011/2012 do końca września 2011r. oraz na rok 2012/2013 do końca września 

2012r.  

6. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze 

Projektu i stanowić będą dokumentację projektową. 
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7. Koordynator Projektu może przeprowadzić postępowanie dodatkowe w celu 

zgromadzenia danych uczestników niezbędnych do realizacji Projektu.  

8. Wszystkie wzory dokumentów dostępne będą w Biurze Projektu, sekretariacie szkoły 

i na stronie internetowej szkoły. 

9. Informacje o realizowanym Projekcie i sposobie rekrutacji będą umieszczone w formie 

ogłoszeń i ulotek na terenie szkoły oraz w mediach, a także na apelach szkolnych, 

zebraniach rodziców i w klasach objętych Projektem za pośrednictwem wychowawców.  

10. Termin składania dokumentów zostanie podany do publicznej wiadomości na tydzień 

przed zakończeniem rekrutacji.  

11. Za prawidłowy przebieg rekrutacji odpowiedzialny jest Koordynator Projektu oraz 

Asystent Koordynatora Projektu. 

12. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem polityki równych szans, w projekcie 

uczestniczyć będą zarówno uczniowie jak i uczennice. 

13. Procedura rekrutacyjna realizowana będzie bezpośrednio w Biurze Projektu.  

14. Wybór Uczestników przeprowadzi powołana przez Dyrektora Komisja Rekrutacyjna, 

w składzie: Koordynator Projektu, Asystent Koordynatora, kierownik szkolenia 

praktycznego, wskazany przez Dyrektora szkoły przedstawiciel grona pedagogicznego. 

15. Komisja w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji sprawdzi prawidłowość złożonych 

formularzy i sporządzi listę uczestników. 

16. Lista uczestników projektu zostanie podana do wiadomości zainteresowanym uczniom.  

17. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę 

Uczestników na dany rodzaj zajęć, utworzona zostanie lista rezerwowa. 

18. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby zakwalifikowanej, zostaje przyjęta 

osoba z listy rezerwowej. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

§ 6 

 

1. Każdy Uczestnik/czka jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie.  

 

2. Każdy Uczestnik/czka jest zobowiązany do regularnego uczęszczania na zajęcia 

zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

3. Do obowiązków Uczestnika/czki należy:  

a. uczestnictwo w minimum 80% zajęć,  

b. przestrzeganie punktualności,  

c. wypełnianie ankiet ewaluacyjnych w trakcie realizacji Projektu,  

d. udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie 

instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 

 

ROZDZIAŁ VI 

NIEOBECNOŚĆ I REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

§7 

 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

St
ro

n
a9

 

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.  

2. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi  

lub innymi uzasadnionymi przypadkami. 

3. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek niezwłocznie poinformować nauczyciela 

o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach.  

4. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. wydłużenie 

okresu chorobowego, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód) 

uczniowie/uczennice mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu 

pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach. 

5. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników/uczestniczek projektu, 

których nieusprawiedliwione nieobecności przekraczają 20% rażąco narusza postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§8 

 

1. Realizator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.  

2. Modyfikacje w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w przypadku zmian w Projekcie 

oraz na skutek zmian w przepisach.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy 

wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, a w szczególności 

ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 

4. Aktualna treść niniejszego regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na 

stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. 

5.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku 

Małgorzata Warszyńska 

 

Ogłoszono dnia 1 września 2011 r. 

 


