REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Akcja – kwalifikacja 4”
w Zespole Szkół Budowlanych
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie pn. „Akcja – kwalifikacja 4”, realizowanym w ramach
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie
ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
budżetu państwa.
3. Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest zwiększenie szans na
zatrudnienie uczniów, poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych
na rynku pracy.
4. Projekt realizowany jest w okresie: 01.08.2021 r. – 30.09.2023 r.
5. O udział w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie/uczennice:
a) Technikum Budowlanego w następujących zawodach:
- technik budownictwa,
- technik geodeta,
- technik renowacji elementów architektury,
- technik robót wykończeniowych w budownictwie.
b) Branżowej Szkoły Io Budowlanej w zawodzie:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- murarz-tynkarz,
- dekarz,
- monter sieci i instalacji sanitarnych.
II. Doradztwo zawodowe
1. Doradztwo zawodowe prowadzone jest w Punkcie Informacji i Kariery (PIK).
2. Uczniowie zainteresowani rozmową doradczą powinni zgłosić się do doradcy edukacyjnozawodowego i uzgodnić dogodny termin spotkania.
3. Na rozmowę doradczą uczeń powinien przyjść z wypełnioną deklaracją uczestnictwa w
projekcie oraz oświadczeniem uczestnika projektu (w przypadku ucznia małoletniego
dokumenty te musza zostać podpisane przez opiekuna prawnego).
4. Złożenie Deklaracji i Oświadczenia jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do
udziału w projekcie.
III. Wybór uczestników/uczestniczek projektu
1. Rekrutację uczestników/czek przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół
Bydgoszczy w Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły.
2. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie
Zespołu Szkół Budowlanych oraz na stronie internetowej: www.zsb.bydgoszcz.pl,
w danym roku szkolnym, obejmującym kolejno każdy semestr realizacji projektu.
3. Wykaz wsparcia realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w roku szkolnym
2021/2022 znajduje się w załączniku 1 do Regulaminu.
4. Wykaz wsparcia realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w roku szkolnym
2022/2023 znajduje się w załączniku 2 do Regulaminu.

5. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest osobiste złożenie wypełnionego
i podpisanego przez uczestnika/uczestniczkę formularza zgłoszeniowego w gabinecie 16W,
Warsztaty ZSB, ul. Pestalozziego 18, 85-095 Bydgoszcz, zgodnie z terminem rekrutacji.
6. Złożenie formularza zgłoszeniowego, jest jednocześnie wyrażeniem zgody
uczestnika/uczestniczki na udział w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej, zależnie od
wytycznych P. T. Ministerstwa.
7. Kryteria formalne:
a. Uczestnik/uczestniczka
jest
uczniem
Zespołu
Szkół
Budowlanych
w następujących zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik renowacji
elementów
architektury,
technik
robót
wykończeniowych
w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
murarz-tynkarz, dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych,
b. dotychczas/aktualnie nie brał/ła udziału w tej samej formie wsparcia w ramach
Poddziałania 10.2.3, Osi Inwestycyjnej 10 Regionalnego Programu Operacyjnego
WK-P, w jednym roku szkolnym,
c. jest zainteresowana uczestnictwem w danej formie wsparcia wyrażone poprzez złożenie
formularza zgłoszeniowego,
8. O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy na wybraną formę wsparcia w ramach projektu
„Akcja – kwalifikacja 4” zadecyduje komisja rekrutacyjna, która weźmie pod uwagę
następujące kryteria premiujące:
Kryterium premiujące
Średnia ocen ze wszystkich
przedmiotów zawodowych na
koniec ubiegłego roku
szkolnego
Frekwencja na zajęciach
szkolnych za ubiegły rok
szkolny (*)

Sposób dokumentacji
W formularzu zgłoszeniowym,
informacja zgodna z danymi edziennika

Rekomendacja nauczyciela
przedmiotów zawodowych
(opinia po praktyce)

W formularzu zgłoszeniowym
rekomendacja określona przez
nauczyciela przedmiotów
zawodowych
W formularzu zgłoszeniowym,
informacja zgodna z danymi edziennika
W formularzu zgłoszeniowym
informacja wychowawcy lub
pedagoga

Uczeń pochodzący z terenów
wiejskich
Trudna sytuacja rodzinna,
ekonomiczna

W formularzu zgłoszeniowym,
informacja zgodna z danymi edziennika

Liczba punktów
Średnia 5,1-6,0 – 4 pkt
Średnia 4,1-5,0 – 3 pkt
Średnia 3,1-4,0 – 2 pkt
Średnia 2,0-3,0 – 1 pkt
96%-100% – 4 pkt
91-95% – 3 pkt
81%-90% – 2 pkt
70%-80% – 1 pkt
Zdecydowanie tak – 5 pkt
Tak – 3 pkt
Raczej tak – 1 pkt
Tak – 2 pkt
Nie – 0 pkt
Tak – 4 pkt
Nie – 0 pkt.

*w przypadku równej liczby punktów kryterium premiujące

9. Uczestnikami projektu zostają osoby, które uzyskały najwyższą sumę punktów.
10. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona.
11. Uczestnik/uczestniczka projektu może wziąć udział w max 4 formach wsparcia
w semestrze.
12. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.
13. Komisja rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową osób, które nie
zakwalifikowały się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika jego
miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
14. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie umieszczona na tablicy
informacyjnej na parterze Zespołu Szkół Budowlanych.
15. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

16. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa,
składając u Szkolnego Koordynatora projektu stosowne oświadczenie.
17. Skreślenie z listy uczestników/czek projektu następuje, gdy:
a) uczestnik/uczestniczka opuścił/a 20% zajęć/szkolenia/kursu bez usprawiedliwienia,
b) uczestnik/uczestniczka przerwał/a udział w projekcie,
c) zaistnieją inne zdarzenia losowe.
18. Osoby zakwalifikowane i biorące udział w projekcie, składają Deklarację uczestnictwa
w projekcie i Oświadczenie uczestnika projektu do prowadzącego zajęcia najpóźniej w dniu
rozpoczęcia tych zajęć.
IV. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie składane przez uczestników projektu dokumenty, muszą być drukowane
obustronnie oraz uzupełnione trwałym kolorem niebieskim lub czarnym (inne formy nie
będą przyjmowane).
2. Bieżące informacje na temat zajęć realizowanych w ramach projektu będą publikowane na
stronie internetowej szkoły lub na tablicy ogłoszeń na parterze.
3. Za kontakt z uczestnikami projektu, osobami prowadzącymi zajęcia odpowiada Szkolny
Koordynator projektu Wojciech Mrozik-Gliszczyński.
Załącznik do Regulaminu:
1. Wykaz form wsparcia realizowanych w roku szkolnym 2021/2022
2. Wykaz form wsparcia realizowanych w roku szkolnym 2022/2023

