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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Przysposabiającej Do Pracy w Pucku” 

WND-POKL.09.02.00-22-068/12 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa i udzielania wsparcia w ramach 
projektu „Wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Przysposabiającej Do Pracy w Pucku”, zwanego 
dalej Projektem, realizowanego przez Instytut Inicjatyw Europejskich w Gdyni. 

2. Partnerem Projektu jest Starostwo Powiatowe w Pucku. 

3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Instytutu Inicjatyw Europejskich w Gdyni, ul. Świętojańska 
66/11, tel. +48 58 6641210, fax +48 58 6980180, e-mail i.i.e@poczta.fm. 

4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

5. Projekt realizowany okresie 15.07.2013 r. – 30.06.2015 r. 

 

§ 2 

Słownik pojęć 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

Projekt – projekt „Wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Przysposabiającej Do Pracy w Pucku” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

Realizator Projektu – podmiot, który realizuje Projekt na podstawie Umowy o dofinansowanie 
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013; 

Uczestnik Projektu - osoba (kobieta lub mężczyzna) zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie 
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, bezpośrednio korzystająca ze wsparcia w ramach 
Projektu; 

Biuro Projektu – siedziba Instytutu Inicjatyw Europejskich, ul. Świętojańska 66/11, 81-393 Gdynia; 

Osoba zatrudniona - w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności pozostającą w stosunku pracy na 
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz 
Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy  
o dzieło); 



 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

LIDER Projektu: Instytut Inicjatyw Europejskich                                                                                    PARTNER Projektu: Starostwo Powiatowe  

Ul. Świętojańska 66/11  81-393 Gdynia                                                                                                   w Pucku 

Ii.i.e@poczta.fm   +48 58 6641210                                                                                                           ul. Orzeszkowej 5    84-100 Puck 

Osoba ucząca się - osoba kształcąca się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego. 

 

§ 3 

Przewidziane formy wsparcia 

1. W ramach Projektu odbędą się następujące formy wsparcia przy udziale uczniów i nauczycieli: 

a. Nowe kierunki kształcenia – Brukarz, Pomoc kuchenna, Konserwator zieleni miejskiej, 

b. Współpraca z przedsiębiorstwami (praktyki zawodowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli), 

c. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczno – wyrównawcze. 

 

§ 4 

Kryteria kwalifikowalności uczestników w procesie rekrutacji 

1. Uczestnikami projektu jest młodzież niepełnosprawna z orzeczeniem o niepełnosprawności,  
w wieku 16 – 24 lat ucząca się w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Pucku oraz nauczyciele w/w 
szkoły. 

 

§ 5 

Proces rekrutacji 

1. Proces rekrutacji podzielony będzie na kilka etapów: 

a) Nabór na zajęcia dodatkowe – IX 2013 rok (wszyscy uczniowie Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy), 

b) Nabór na zajęcia dodatkowe – IX 2014 rok (nowi uczniowie Szkoły Przysposabiającej 
do Pracy), 

c) Nabór na nowe kierunki kształcenia na rok szkolny 2013/2014 – IX 2013 (klasy I i II 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy), 

d) Nabór na nowe kierunki kształcenia na rok szkolny 2014/2015 – IX 2014 (klasy I 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy). 

2. Uczestnik Projektu ma obowiązek powiadomienia realizatora Projektu o wszystkich zmianach  
w danych przekazanych podczas procesu rekrutacyjnego. 

3. Zgłoszenie udziału w Projekcie następuje poprzez zapisanie do Szkoły Przysposabiającej do Pracy  
w Pucku, gdyż wszyscy uczniowie oraz zakwalifikowani nauczyciele stanowią grupę docelową 
Projektu.  

4. Po zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Projekcie, warunkiem przystąpienia do  projektu jest 
złożenie osobiście lub przez opiekuna prawnego prawidłowo wypełnionych dokumentów 
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rekrutacyjnych wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności ucznia / oświadczeniem  
o niepełnosprawności. 

5. Dokumenty rekrutacyjne powinny zostać przygotowane na aktualnie obowiązujących wzorach 
stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu. 

6. Dokumenty rekrutacyjne powinny zostać wypełnione elektronicznie bądź odręcznie (drukowanymi 
literami) i własnoręcznie podpisane przez Uczestnika lub prawnego opiekuna. 

7. Uwzględniając zasadę równości szans przewiduje się brak jakichkolwiek ograniczeń ze względu na 
płeć przy wyborze kierunku kształcenia oraz zajęć pozalekcyjnych.  

 

§ 6 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

2. Uczestnik Projektu jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych materiałów dydaktycznych  
i szkoleniowych. 

3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w ramach 
Projektu. 

4. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet i testów w czasie trwania Projektu. 

5. Warunkiem ukończenia wybranego przez Uczestnika kierunku kształcenia jest pozytywne zaliczenie 
testów sprawdzających wiedzę oraz umiejętności. 

6. Realizator Projektu może usunąć uczestnika z projektu ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku, gdy Uczestnik Projektu: 

a. nie wypełnia bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań (określonych w ust. 1 - 4), 

b. przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu zakwalifikowania się do projektu, 

c. opuści zajęcia bez usprawiedliwienia nieobecności. 

7. Uczestnik Projektu może usprawiedliwić nieobecność na zajęciach jedynie w przypadku choroby 
lub ważnych sytuacji losowych (tj. wypadek, śmierć najbliższego członka rodziny etc.).  

§ 7 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie po podpisaniu Deklaracji uczestnictwa w Projekcie , 
Uczestnik Projektu lub opiekun prawny jest zobowiązany do przedstawienia pisemnej rezygnacji  
z uczestnictwa w Projekcie, wraz z podaniem przyczyny. 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie” wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 roku. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnień w treści Regulaminu rekrutacji  
i uczestnictwa w projekcie. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania postanowień zapisanych w aktualnej wersji 
Regulaminu (w tym także postanowień zwartych w załącznikach do Regulaminu). 

4. Aktualna treść Regulaminu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze Projektu oraz na 
stronie internetowej Realizatora Projektu pod adresem: www.europeprojects.eu 

5. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez koordynatora Projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 

 


