
UCHWAŁA Nr 95/135 /2ot3
ZARZĄDU PoWIATU w WĄBRZrŹruln

z dnia 7 lutego 2OL3 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w Proiekcie ,,festem uczniem -
będę pracownikiem II"

Na podstawie art. 4 ust' 1 pkt 1- ustawy z dnia 5 czerwca L998 r' o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2007r. Nr 742, poz. 1,592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr L13, poz.984, Nr l-53, poz. 7271.. Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. !806, z
2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr l-02, po2.L055, z 2007r. Nr 173, poz. tZtB, z
2008r. Nr 180, poz.L1,LL i Nr 223, poz.L4\B, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz.
I24I,22070 r. Nr 28, poz.742i146, Nr40, poz.230 i Nr 106, poz.675 orazz 20L1 r. Nr
2I,poz' 113, Nr L49,poz.887 i Nr 2I7,poz.I28I) uchwala się, co następuje:

s 1. Uchwala się Regulamin uczestnictwa W Projekcie ,,|estem uczniem - będę
pracownikiem II", skierowany do uczniów szkół zawodowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski.

$ 2. Regulamin, o którym mowa w s 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

$ 3. Projekt, o którym mowa W s 1 realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9'2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego" i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społeczne go oraz budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.

$ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

$ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po dp i sy członków Zarządu:

1. Krzysztof Maćkiewicz - '......'....'''

Bożena Szpryniecka -

Wiesław Siciński

2.

J.
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Załącznik do uchwały Nr 95/135/2013
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 7 lutego 2013 r.
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NAR$DoWA STRATEC|A sPcJNoScl n!p" FUNDUsZ sPoŁEczNY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

,,JESTEM UCZNIEM - BĘDĘ PRACoWNIKIEM II"

Regulamin okreśIa warunki uczestnictwa w projekcie ,,|estem uczniem - będę pracownikiem II",

finansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Programu
operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach'',
Działanie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" oraz budżetu Powiatu.
Pro j ekt realizowany jest przez Powiat Wąbrzeski'

Rozdział 1

Słownik poięć

$ 1. Użyte w Regulaminie określe nia oznacza'1ą:
1) Beneficjent ostateczny (B0) - uczestnik zajęĆ, zakwalifikowany zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie, osoba bezpośrednio korzystającazwdrażanej pomocy;
2) szkoła zawodowa - technikum i zasadnicza szkoła zawodowa, dla której organem prowadzącym jest
Powiat Wąbrzeski;
3) Projekt -,,Jestem uczniem - będę pracownikiem II";

4J Po KL - Program operacyjny Kapitał Ludzki;
5) Koordynator Projektu - Powiat Wąbrzeski.

Rozdział2

Postanowienia ogólne

$ 2. Projekt realizowany jest w okresie od2 stycznia20L3 r. do 30 września 2074 r'
2. W ramach projektu przeprowadzone będązajęcia pozalekcyjne :

1) dydaktyczno - Wrównawcze z matematyki ( 2 grupy x 10 Bo po 60h);
2)rozwijające kompetencje kluczowe - matematyka (2 grupyx10 Bo po 60 h);

3) rozwijające kompetencje kluczowe - j. niemiecki (2 grupy x10 Bo po 50 h);
4) rozwija)ące kompetencje kluczowe - przedsiębiorczość + j. angielski ,,Euro Ekonomika" [2 grupy x
15 BO po 100 h);
5) podwyższające kompetencje zawodowe - mechatronika (2 grupyx 10 Bo po 32h);
6) podwyższające kompetencje zawodowe - wprowadzenie do spawania metodą MAG [2 grupy x 10
BOxpo a?h);
7) podwyższające kompetencje zawodowe - montaż instalacji użytkowych co, wod-kan i elektrycznych
(1 grupa x 10 BO x 4Bh);
B) podwyższające kompetencje zawodowe - podstawy maszynowej obróbki skrawaniem [2 grupy x B
B0 po 24h);



9) podwyższające kompetencje zawodowe -,,Warsztaty robót wykończeniowych w budownictwie" [ 1
grupa x 10 BO x 90 h);
10) zajęcia z doradztwa zawodowego - [1 grupa x 10 Bo x 57h);
1'I) zajęcia specjalistyczne ,,Per aspera ad astra" - [1 grupa x 10 Bo x92h);
12) współpracaz przedsiębiorcami w zakresie dostosowania programów praktyk i organizacjastaży
zawodowych |25 Bo - staże 4 tygodniowe w firmach [160h)];

3' Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczą w poszczególnych
zajęciach nieodpłatnie.

4'Zajęcia będą się odbywały w:
1) Zespole Szkół Zaw odowych w W ąbrzeźnie;
2) Zespo|e Szkół we Wroniu;
3) C entrum Kształcenia Praktyczne go i Ustawi czneEo w W ąbrzeźnie'
Za|*ada się możliwość prowadzenia zajęć W innych jednostkach, o ile uwzględnia to

harmonogram Projektu.
Rozdział 3

Warunki uczestnictwa

s 3. 1. Do udziału w zajęciach, o których mowa w $ 2 ust. 2 mogązgłaszać się uczniowie,którzy
spełniają następujące kryteria:
1) są uczniami szkół zawodowych;
2) v,ryrażą dobrowolną chęć uczestnictwa w zajęciach, poprzez złożenie kompletu dokumentów
stanowiący ch załączniki do nini ejsz ego Regulaminu.

Rozdział 4

Zasady rekrutacii

s 4. 1. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie w lutym 2013 r.
2. Informacje o rekrutacji będą dostępne w szkołach zawodowych i w Internecie,
3' Doudziałuwzajęciachdydaktyczno-wyrównawczych,októrychmowaw$2ust.2 pkt 1

kwalifikowani będą uczniowie klas II i |ll z nainiższymi i niskimi ocenami z matematyki (7,2,3),
p o zytywną o ceną wych owawcy; p referowane b ędą dziew częta'

4' Do udziału w zajęciach, o których mowa W s 2 ust. 2 pkt 2,3 i 4 kwalifikowani będą
uczniowie kl. II-III tech. z ocenami Z matematyki lub języka obcego 3,4,5, 6 i pozytywną opinią
wychowawcy' Zajęcia z przedsiębiorczości i języka angielskiego ,,Euro Ekonomika"- wymagana
pozytywna opinia wychowawcy, preferowane będą dziewczęta, preferowani będą uczniowie klas I i II

technikum i zasadniczej szkoły zawodowej
5. Do udziału w zajęciach, o których mowa w s 2 ust. 2 pkt 5 - 12 kwalifikowani będą

uczniowie, którzy uzyskają pozytryną opinię wychowawcy; preferowane będą dziewczęta'
Dodatkowo:
7) zad.5 - preferowani ucz. tech. mechatronicznego;
2) zad' 6 - preferowani ucz. zasadniczej szkoły zawodowej, tech' rolniczego i mechatronicznego;
3)zad.7- ucz.zasadniczejszkołyzawodowejodbywającypraktycznąnaukęzawoduwCKPiU;
4) zad' B - preferowani ucz. tech. mechatronicznego i zasadniczej szkoły zawodowej;
5J zad. 9 - ucz. tech' budowlanego i zasadniczej szkoły zawodowej;
6) zad' 10 - preferowani ucz. technikum i zasadniczej szkoły zawodowej;
7) zad' 11 - preferowani ucz. posiada)ący orzeczenie lub opinię zPP-P;
BJ zad' 12 _ preferowani ucz. technikum posiada jący pozytywną opinię z zachowania.

6. Wymagane dokumenty, których wzór określają załączniki nr 1',2,3, i 4 uczen składa
w sekretariacie szkoły fplacówki) lub biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, u|'

Wolności 44,87-200Wąbrzeźno pok' 119lub 130 wterminie do 28 lutego 201'3 r.



7. Kwalifikacji uczestników na poszczególne zajęcia dokona komisja złożona z dyrektora
szkoły, nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz koordynatora Proj ektu'

9' Uczniowie,|łórzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się na wybrane zajęcia, zostaną
umieszczeni na liście rezerwowej.

10' Listy uczniów zakwalifikowanych na poszczegó|ne zajęcia zostaną umieszczone na tablicy
ogłoszeń w Zespole SzkółZawodowych, Zespole Szkół we Wroniu, Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego W Wąbrzeźnie'

Rozdział 5

Prawa i obowiązki Beneficienta ostatecznego

$ 5. Każdy Beneficjent ostateczny ma prawo do:
1) nieodpłatnego udziału w projekcie;
2J udziału w zajęciach, na które został zakwalifikowany;
3J otrzymania materiałów i innych pomocy dydaktycznych do zajęć;

s 6. 1. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:
1) regularnego uczestniczenia We wszystkich zajęciach, na które został zakwalifikowany
i potwierdzenia swojej obecności na liście obecności;
2) usp rawiedliwiania wszystkich ni eob ecności u prowad zącego za)ęcia;
3) informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o wszystkich zdarzeniach mogących za|<łócić
udział w zajęciach;
4) wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających i ankie|
5) przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Rozdział 6

Skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do Proiektu

s 7.1.Skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do projektu następuje w przypadku:
7) r ezy gnacj i B eneficj enta O statec znego ;

2) zaprzestania nauki w szkole zawodowej.
3J przekroczeniu Ż0o/o godzin nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu,
za wyjątkiem nieobecności spowodowanej zdarzeniami losowymi.

2' RezygnacjazudziaŁu w zajęciach Wymaga złożenia oświadczenia na piśmie i może wynikać
jedynie z przyczyn nieznanych Beneficjentowi ostatecznemu W momencie przystąpienia do Projektu
(np. względy zdrowotne, okoliczności siły wyższej).

3. W przypadku skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy osób zakwalifikowanych do
Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, o ile pozwala na to stopień
zaawansowania realizacji danego zadania.

4'W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji Beneficjenta ostatecznego będzie on wykluczony
z kolejnych planowanychzajęć pozalekcyjnych organizowanych w ramach P0KL.

Rozdział7

Postanowienia końcowe

s B. 1. Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym ,,Regulaminie
uczestnictwa w Projekcie'' lub wprowadzenia dodatkowych postanowień'

2. W kwestiach nieuregulowanych w ,,Regulaminie uczestnictwa w Projekcie" prawo do
p o dj ęcia ostatecznej de cyzji p o siada Ko ordynator Pro j ektu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja, nizej podpisana/y

uczennica/uczeń kl. w szkole:

deklaruję udział w Projekcie pt. ,,Jestem uczniem - będę pracownikiem II'' realizowanym przez Powiat
Wąbrzeskiw ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencjiw regionach, Działanie 9.2
,, Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego'' Programu operacyjnego Kapitał
Ludzki od 2.01.2013r. do 30.09.2014r.

Zgłaszam swój udział w zajęciach : '..'.'.....'..'...

1' ocena na świadectwie z matematyki . . . . .'.'.'(aoty.'y ucznióW zgłaszających się na zajęcia z matematyki)

2' ocena na świadectwie z języków obcych'...'.......( ootyczy uczniów zgłaszająrych się na zajęcia z językóW obrych)

3. Opinia wychowawcy: ...............

(podpis vvychowawcy) (czytelny podpis uczn ia)

luty 2013 r.

Projekt współf inansowany pIzez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecZnego
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

Imię i nazwisko

Data urodzenia

adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu)(l)

PESEL'''''''''' ......' tel. domowy/komórkowy(2)

oświadczen ie Benefi cjenta ostatecznego

Ja, nizej podpisany(a), deklaruję udział w Projekcie Jestem uczniem _ będę pracownikiem II"
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budzetu Powiatu Wąbrzeskiego w
ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki'
Po zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w projekcie oświadczam, ze:

_ w pełni akceptuję zapisy Regulaminu,_ z udzielonego mi wsparcia na rok szkolny 20t2l20l3 i 20I3l20I4 zobowiązuję się korzystać sumiennie i

w sposób pozwalający na najpełniejsze zrealizowanie celów Projektu.

luĘ 2013 r. (czyteln y podp i s u czn ia )

Pro jekt współf inarlsowany plzęz Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznęgo

1'2'3 W sytuacji gdy beneficjent nie wypełni danych teleadresowych zobowiązany jest do przedstawienia
pisemnego wyjaŚnienia przyczyn, które spowodowały brak poszczególnych danych'
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Załącznik nr 3 do Regulaminu

oświadczenie rodziców/ opiekunów

Benefi cjenta Ostatecznego

Niniejszym oświadczam , Że vlyrażam zgodę na udział syna/ córki

(imię i nazwisko ucznia)

w zajęciach organizowanych w ramach w Projektu ,, Jestem uczniem _ będę pracownikiem II'' i

zobowiązuję się dołozyć wszelkich starań, by w zajęciach Ęch uczestniczył(ła) systemaĘcznie i

zgodnie z planem.

luĘ 2013 r.

(czytelny podpis rodziców/ opiekunów)

Projekt współf inansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznęgo
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Załącznik nr 4 do Regulaminu

oŚWnDczENlE UczEsTNlKA PRoJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. ,,Jestem uczniem-będę pracownikiem ll'' oświadczam, ze
przyjmuję do wiadomoŚci, iz:

1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regiona|nego pełniący
funkcję lnstytucji Zarządzającej dla Programu operacyjnego Kapitał Ludzki' mający siedzibę
przy ul. WspÓlnej 2l4,00-926 Warszawa;

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub
art.. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz'U. z 2002 r' Nr 101 poz' 926, ze zm') - dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki;

3) moje dane osobowe będą pzetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizac1i
projektu pn. ,,Jestem uczniem-będę pracownikiem ll'' ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczoŚciw ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania lnstytucji Wdrazającej/lnstytucji
Pośredniczącej - Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
ul. M. Skłodowskiej _ Curie 73, 87-100 Toruń beneficjentowi realizującemu prqekt
Powiatowi Wąbrzeskiemu' ul. WolnoŚci 44, 87-200 Wąbrzeżno. Moje dane osobowe mogą
zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie lnstytucji Zarządzającej
PoKL, lnstytucji Wdrazającej/lnstytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne
W ramach PoKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie lnstytucji
Zarządzającej PoKL lub lnstytucji Wdrazającej/lnstytucji PoŚredniczącej kontrole w ramach
POKL;

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest rownoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

MtEJsCoWosĆ lDATA CZYTELNY PODPI S UCZESTNI KA PROJEKTU

W przypadku deklaracji uczestnictwa
puez 1ej prawnego opiekuna.

osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane


