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Regulamin Rekrutacji i Udziału uczniów i uczennic  
w Projekcie „Szansa na  starcie” 

§1 

Definicje 

Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie. 

1. Projekt – oznacza przedsięwzięcie pt. „Szansa na  starcie”. 

2. Wnioskodawca – Narodowe Forum Doradztwa Kariery, ul. Al. Jerozolimskie 51/9, 00-697 Warszawa, Odział 

regionalny - Podlaskie Forum Doradztwa Kariery. 

3. Partner projektu – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa. 

4. Realizator projektu – Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach, ul.  Ogrodowa 49, 16-400 

Suwałki. 

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

6. Punkt Rekrutacyjny – sekretariat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach, 

ul.  Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki. 

7. Potencjalny uczestnik – uczeń/uczennica zgłaszająca/y chęć udziału w projekcie. 

8. Uczestnik – uczeń/uczennica, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach; 

zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie. 

§2 

Informacje o projekcie 

1. Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie „Szansa na  starcie” realizowanym 

w okresie od 01.09.2021 r. do 31.10.2023 r. 

2. Celem projektu jest podniesienie do 31.10.2023 r. poziomu skuteczności kształcenia zawodowego, 

wyrównanie dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych 

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

potrzeb lokalnych pracodawców 120 uczniów (54K) oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 

20 nauczycieli (10K) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach poprzez realizację 

kompleksowych programów rozwojowych. 

3. Projekt realizowany jest przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery, oddział Podlaski - Podlaskie Forum 

Doradztwa Kariery, ul. Elektryczna 1/3 lok. 210/3, 15-080 Białystok w Partnerstwie z Ministerstwem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa oraz Realizatorem - Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Suwałkach, ul.  Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki. 

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 

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki., Poddziałanie . 3.3.1 

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Priorytet Inwestycyjny: 

10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie 

przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania 

programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu 

realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

§3 

Beneficjenci projektu 

1. Beneficjentami projektu są uczniowie/uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

W. Witosa w Suwałkach. 

 2. W ramach rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych ogółem 120 uczniów/uczennic 

(w tym 54 K). 
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§4 

Procedura rekrutacji – informacje ogólne  uczniów i uczennic 

1. Informacje o rekrutacji dostępne będą:  

 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach, poprzez spotkania 

informacyjne z uczniami w klasach, na zebraniach z rodzicami, 

 w Biurze Projektu Podlaskiego Forum Doradztwa Kariery,  

 na stronie www szkoły i Wnioskodawcy. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w II turach:  

I – od 20.09.2021 r. do 10.10.2021 r. 

II – od 12.09.2022 r. do 30.09.2022 r. 

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,  

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 Punkcie Rekrutacyjnym. 

§5 

Zasady rekrutacji uczniów i uczennic 

1. W projekcie może wziąć udział 120 uczniów/uczennic (w tym 54 K). 

2. Komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji i selekcji zgłoszeń wg. następujących kryteriów: 

2.1 FORMALNE - (ocena spełnia / nie spełnia) 0 - 1: 

a) zamieszkanie w woj. podlaskim (zgodnie z KC)  

b) status ucznia ZSCKR w Suwałkach 

c)  terminowe złożenie kompletu dokumentów 
 

2.2 JAKOŚCIOWE wynikające ze zdiagnozowanych barier (według wagi punktowe): 

a) miejsce zamieszkania  – wieś – na podstawie oświadczenia w Formularzu rekrutacyjnym – 1 pkt, 

b) trudna sytuacja materialna – na podstawie oświadczenia w Formularzu rekrutacyjnym – 1 pkt, 

c) dysfunkcja w rodzinie – na podstawie opinii pedagoga szkolnego – 1 pkt. 

2.3 PREMIUJĄCE do wszystkich zajęć: 

a) płeć – Kobiety – 2 pkt, 

b) uczniowie z niepełnosprawnością - na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

– 2 pkt. 
 

2.4.PREMIUJĄCE na poszczególne formy wsparcia: 
 

a) Zajęcia rozwijające – wysokie wyniki w nauce z przedmiotów kompetencji kluczowych – śr. powyżej 4,0 

– 3 pkt; powyżej 3,0 – 3,99 – 2 pkt; 

b) 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 PP); wskazanie przez nauczyciela uczącego 

– 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. 
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§6 

Zakres wsparcia 

1. Uczniowie/uczennice zakwalifikowani/ne do projektu będą mogli/ły skorzystać z minimum jednej wybranej 

formy wsparcia przewidzianej w projekcie tj.:  

I. Zajęcia do wyboru: 

 zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z: matematyki, chemii, języka angielskiego; 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z: matematyki, chemii, fizyki, języka angielskiego i języka 

niemieckiego; 

 pogotowie maturalne skierowane do uczniów/uczennic kl. IV: zajęcia z j. polskiego, matematyki 

i języka angielskiego, chemia, geografia; 

 pogotowie zawodowe przygotowujące do zdania egzaminów zawodowych na kwalifikacje: T.6, R.3, 

R.21, T.15, R.22, R.16  oraz w BS – T.6; 

 zajęcia rozwijające z przedmiotów zawodowych: Wiedza o żywności i żywieniu, Młody piekarz 

i cukiernik, Obsługa gościa, Gotowanie na wesoło, Kuchnia polska w nowoczesnym wydaniu, Kuchnia 

różnych narodów, Zoofizjoterapia zwierząt, Behawioryzm zwierząt, Pierwsza pomoc dla zwierząt, 

Młody mechanik, Naprawa silników spalinowych, Diagnostyka pojazdów rolniczych, Pszczelarstwo - 

podbieranie miodu, Rozpoznawanie typów użytkowych zwierząt gospodarskich; 

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z SPE; 

 spotkania z pracodawcami; 

 indywidualne doradztwo zawodowe – dla uczniów klas IV. 
 

II. Zajęcia obowiązkowe: 

 dla wszystkich uczestników projektu - Warsztaty uczenia się; 

 dla uczniów klas IV uczestniczących w projekcie - grupowe doradztwo zawodowe moduły: MOJE 

PREDYSPOZYCJE, PLANUJĘ KARIERĘ, MŁODZI NA RYNKU PRACY. 
 

III. Zdobywanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zawodowych przez uczniów/ennice oraz 

wyjazdy edukacyjne: 

 kursy i szkolenia:  

a) TŻUiG - Profesjonalna obsługa gościa w barze i restauracji, Kelner, Barman, Carving, Szkolenie 

sushi, Torty Artystyczne- Styl Angielski, Tajemnice czekolady, „Warsztaty kulinarne z mistrzem” 

b) T.rolnik, t.mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, BS I mechanik operator maszyn i urządzeń 

rolniczych - Kurs obsługi wózka widłowego, Kurs obsługi piły spalinowej i kosy spalinowej, Kurs 

operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej, Kurs obsługi opryskiwacza zbożowego, 

Technika rolnicza i kalibracja, Jazda równoległa, Operator koparkoładowarek,  

c) Technik architektury krajobrazu - Kurs florystyki, Obsługa kasy fiskalnej i urządzeń biurowych, 

Prawo jazdy kategorii B. 

 wyjazdy edukacyjno – zawodowe 

a) Technik żywienia i usług gastronomicznych, BS I Kucharz: Euro Gastro Warszawa, Gastro Sweet 

Warszawa,  

b) Technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, BSI mechanik-operator pojazdów 

i maszyn rolniczych: Agro show – Bednary k. Poznania, Centralne Targi Rolnicze Warszawa; 

c) Technik weterynarii, technik rolnik: Targi rolne zagroda – Ostróda, Stadnina koni – Janów 

Podlaski; 

d) Technik architektury krajobrazu, technik rolnik: GARDENIA – POZNAŃ, GREEN DAYS – Warszawa  
 

IV. Płatne staże zawodowe uczniów - 20 uczniów/ennic z ZSRCK w Suwałkach odbędzie 150 godz. 

staż wakacyjny realizowany zgodnie ze „Standardami fakultatywnymi staży i praktyk” 

u współpracujących ze szkołą pracodawców. 

V. Pomoc stypendialna dla uczniów zdolnych – 30 uczniów/ennic otrzyma wsparcie  finansowe 

przez 10 miesięcy. 
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§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 stażowego. 

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 Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 

 

§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 wraz z oświadczenie uczestnika/osoby 

biorącej udział w realizacji projektu 

 

 


