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REGULAMIN REKRUTACJI 
 

Projekt: „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – Profesjonalni w Budowlance” realizowany jest  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  
Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, 
realizowany w okresie:  od 01.07.2016r. do 30.11.2017r. 
Wsparcie dla uczniów będzie realizowane w następujących terminach:  

 pierwsza edycja kursów w okresie od 01.10.2016r. do 31.12.2016 r. dla 28 uczniów;  

 druga edycja kursów w okresie od 01.01.2017r. do 30.11.2017 r. dla 28 uczniów; 

 w okresie wakacyjnym tj. od 01.07.2017r. odpłatne praktyki zawodowe u pracodawców odbędzie  
16 uczniów; 

 w okresie wakacyjnym tj. od 1.07.2017 r. odpłatne staże zawodowe u pracodawców odbędzie  
56 uczniów. 

I. Kryteria uczestnictwa w projekcie.  
Profil Beneficjenta Ostatecznego:  
Uczestnikami projektu będzie: łącznie 72 uczniów i uczennic w tym założono ok.19 K i 53 M uczęszczających 
do Technikum Kształtowania Środowiska i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, 
którzy spełnią poniższe kryteria rekrutacji: 
Kryteria formalne: 

 status ucznia Technikum Kształtowania Środowiska lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3   
w Piotrkowie Trybunalskim na kierunkach: technik budownictwa, urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, urządzeń sanitarnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz; 

 w momencie zdawania egzaminu uczeń/uczennica na wybranym kursie musi mieć ukończone 18 lat; 

 złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych  
w wyznaczonym terminie, w tym: 

 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o średnim dochodzie z ostatnich 3 miesięcy  
na 1 członka rodziny wraz z załączeniem zaświadczeń z miejsca pracy rodziców/opiekunów 
prawnych lub innych dokumentów potwierdzających średni dochód z ostatnich 3 miesięcy 
poprzedzających złożenie oświadczenia; 

 Deklarację uczestnictwa w projekcie wg wzoru; 

 Formularz zgłoszeniowy wg załączonego wzoru wraz z załącznikami; 

 Regulamin rekrutacji. 
Kryteria merytoryczne: 

 odległość zamieszkania ucznia od szkoły:        
 0-10 km (1 punkt), pow. 10 – 20 km (2 punkty), powyżej 20 km (3 punktów). 

 frekwencja ucznia na zajęciach w ostatnim semestrze poprzedzającym udział w projekcie:  
     powyżej 90% - (2 punkty),  90% - 80% - (1 punkt) 

 średnia ocen w ostatnim semestrze poprzedzającym udział w projekcie:  
       powyżej 4,75 - (3 punktów); 4,75 – 4,0 - (2 punkty); 3,9 – 3,0 - (1 punkty). 

 średni dochód z ostatnich trzech miesięcy na jednego członka rodziny: 
               do 514.00 zł - (2 punkty),    powyżej  514.00 zł - (1 punkt) 

 
Zgodnie z analizą sytuacji i zasadą równości szans, w projekcie założono że udział proc. dziewcząt (K) 
wyniesie ok. 35.85 % 
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II. Procedury rekrutacyjne.  
1. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w 2 etapach:  

 rekrutacja do pierwszej edycji będzie prowadzona we wrześniu 2016 roku (wyłonionych zostanie  
28 uczniów);  

 rekrutacja do drugiej edycji będzie prowadzona w styczniu 2017 roku (wyłonionych zostanie 
44 uczniów, w tym 28 uczniów na kursy, 16 na staże zawodowe). 

2. Etapy rekrutacji:  

  akcja promocyjna, ogłoszenia na plakatach i ulotkach rozpropagowanych na terenie szkół, w biurze 
projektu, spotkania rekrutacyjne, informacje na stronie internetowej szkoły; 

 złożenie przez kandydata prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych ( Formularz  
        Zgłoszeniowy z załącznikami, w tym: Informacja wychowawcy klasy, Oświadczenie o wyrażeniu  

zgody na udostępnienie danych osobowych,  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie 
wizerunku, podpisany Regulamin rekrutacji);  

 weryfikacja i rejestracja zgłoszeń,  

 ocena zgłoszeń przez Komisję Rekrutacyjną;  

 sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną listy rankingowej.  
3. Nabór będzie otwarty z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn. 
4. Podczas rekrutacji w 2016 roku jak i w 2017 r. łącznie 72 uczniów i uczennic z listy z najwyższą liczba 

punktów weźmie udział w projekcie, kolejne osoby będą stanowiły listę rezerwową.  
W sytuacji rezygnacji z udziału ucznia przyjętego do projektu, będzie on zastępowany osobą z listy 
rezerwowej wg ustalonej w niej kolejności z uwzględnieniem płci w celu zachowania zaplanowanych 
wskaźników.  

5. Zasady przyjmowania zgłoszeń:  

 Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin projektu będą dostępne na stronie szkoły: 
www.zsp3.piotrkow.pl, w sekretariacie, w biurze projektu i podczas organizowanych spotkań 
rekrutacyjnych;  

 zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie szkoły  i w biurze projektu w terminie do dnia 
08.10.2016 r. i dla drugiej rekrutacji do dnia 31.01.2017 r.  

6. Zgłoszenia są akceptowane na podstawie następujących kryteriów:  

 kompletności aplikacji,  

 kolejności wpływu,  
7. Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.  
8. Zasady zakwalifikowania kandydata do udziału w szkoleniach:  

 kwalifikację kandydatów (Uczestników Projektu) prowadzi Realizator Projektu, który powoła 
Komisję Rekrutacyjną;  

 kwalifikacja prowadzona będzie spośród osób, które spełniają kryteria formalne.  
9. Kwalifikacja uczestników będzie prowadzona z uwzględnieniem następujących zasad:  

 kolejność wpływu zgłoszeń kandydatów,  

 zachowanie polityki równych szans kobiet i mężczyzn.  
10. W przypadku pozostania wolnych miejsc na liście Uczestników Projektu, do projektu mogą zostać 

przyjęci pozostali uczniowie szkoły spełniający jedynie kryterium wiekowe.  W przypadku zgłoszenia  
się zbyt małej liczby Uczestników Projektu nabór będzie przedłużony, w klasach zostaną rozdane 
formularze zachęcając do udziału. 

11. W przypadku większej liczby osób niż przewidziana w projekcie, Organizator utworzy listy rezerwowe 
uczestników; w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych na ich miejsce wprowadzone zostaną 
osoby z listy rezerwowej.  
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10. W przypadku skreślenia jakiegoś ucznia z listy (np. odejście ze szkoły), jego miejsce zajmie pierwsza 

osoba z listy rezerwowej. Lista ta będzie składała się z osób spełniających w/w kryteria, które z powodu 
braku wolnych miejsc, nie dostały się na kursy/staże. 

11. Listy przyjętych i lista rezerwowa zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w szkole i w biurze projektu 
oraz na stronie internetowej szkoły.  

12. Odwołania od decyzji Komisji można będzie składać w biurze projektu w formie pisemnej w ciągu 14 dni   
od upublicznienia list. Komisja będzie miała 14 dni na rozpatrzenie pisma i udzielenie odpowiedzi. 

13. Warunki rozpoczęcia udziału w projekcie po ogłoszeniu Listy zakwalifikowanych uczestników :  
       - złożenie przez kandydata dodatkowych, następujących dokumentów:  

a) podpisanej umowy uczestnictwa ucznia w projekcie; 
b) podpisanego Regulaminu Projektu. 

 
 
 
…………………………………………..                                              ...................................................................  
podpis Ucznia,                                                                          data i czytelny podpis Rodzica / Opiekuna  
 

 
 
 
 

    Realizator Projektu: 
 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3 
w Piotrkowie Trybunalskim 

                       ul. Broniewskiego 16, 97-300 Piotrków Trybunalski 

 

 

 


