
 

 
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„#StaszicTeam – program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku” 

UDA - RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

§1 

Informacje o projekcie 

 

Projekt „#StaszicTeam – program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych                                

i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku”, UDA - RPPD.03.03.01-

IZ.00-20-001/19 jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Stanisława Staszica w Białymstoku ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na 

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

konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

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

 Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2020 - 31.05.2023 roku. 

 Biuro Projektu mieści się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystoku. 

 Grupę docelową projektu stanowi: 

 360 (187K, 173M) uczniów wszystkich kierunków,  

 14 (12K, 2M) nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli 

przedmiotów ogólnokształcących.  

 Głównym celem projektu jest podniesienie do końca V.2023r. kompetencji 360 (187K, 173M) uczniów ZSTiOzOI 

oraz doskonalenie kompetencji 14 (12K, 2M) nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez realizację 

Zmodernizowanego Programu Rozwojowego, w tym zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów; staży;  

kursów i szkoleń; zajęć wyrównawczych; udział w targach i konkursach branżowych; studia, szkolenia i staże dla 

nauczycieli; adaptację i wyposażenie pracowni. 

 Regulamin określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie „#StaszicTeam – program wsparcia 

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Stanisława Staszica w Białymstoku”. 

 Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§2 

Charakter wsparcia realizowany w projekcie 

 

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania skierowane do uczniów: 

1. Koła naukowe/zajęcia pozalekcyjne:  

 Koło modelingu,  

 Chór,  

 Koło fotograficzne,  

 Język angielski dla profesjonalistów,  

 Koło reklamy,  

 Koło robotki,  

 Koło zdrowe odżywianie. 



 

 
 

 

 

 

 

 

2. Kursy i szkolenia dla uczniów: 

 Kurs na prawo jazdy kat. B, 

 Kursu na operatora wózka widłowego, 

 Grafika 3D, 

 Montaż i postprodukcja wideo, 

 Tworzenie gier na androida, szkolenie z e – comerce, 

 Biometria,   

 Stylizacja paznokci, 

 Wizaż,  

 Fotografia reklamowa, 

 Fotografia ślubna,  

 Pilot wycieczek, 

 Przewodnik PTTK,  

 Kurs rysunku żurnalowego z odszywaniem kolekcji, 

 Kurs kiper herbaciany,   

 Kurs barista,   

 Kurs barmański,    

 Sommelier, 

 Protokół dyplomatyczny w hotelarstwie i gastronomii,  

 Kurs esperanto,  

 Szkolenie barberskie,  

 Szkolenie nowoczesne fryzjerstwo,  

 Szkolenie nowoczesna pielęgnacja włosów,  

3. Warsztaty z kreatywności i kompetencji uniwersalnych dla uczniów. 

4. Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych, zajęcia wyrównawcze dla uczniów. 

5. Wyjazdy edukacyjne 

 Wyjazd na targi textylne FAST TEXTIL Warszawa/Nadarzyn,  

 Wyjazd na Warsaw Comic Con,  

 Wyjazd na IEM do Katowic,  

 Wyjazd na targi fotograficzne do Łodzi,  

 Wyjazd na Targi Fryzjerskie Look and Beauty Vision,  

 Wycieczka edukacyjna Wyższa Szkoła Edukacji i Zdrowia w Poznaniu,    

 Wyjazd na Targi TOUR SALON Poznań,  

 Wyjazd na Międzynarodowe Targi EURO GASTRO Nadarzyn,  

 Wyjazd na Międzynarodowe Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG Poznań,  

 Wyjazd na Międzynarodowe Targi reklamy i druku - Rema Days – I/II Ptak Warsaw Expo.  

6. Konkursy branżowe. 

7. Staże zawodowe. 

8. Pomoc stypendialna. 

 

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania skierowane do nauczyciel: 

1. Szkolenia branżowe, 

2. Studia podyplomowe, 

3. Staże. 

 

Dodatkowo w ramach projektu zostanie przeprowadzona adaptacja sal lekcyjnych oraz wyposażenie 3 pracowni: 

1. Pracownia fotografii i multimediów 

2. Pracownia komputerowa 



 

 
 

 

 

 

 

 

3. Pracownia fotograficzna 

 

§ 3 

Beneficjenci projektu 

 

1. Projekt skierowany jest do: 

 360 (187K, 173M) osób uczących się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, 

 14 (12K, 2M) nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących                   

z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku jako nauczyciele kształcenia 

zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz nauczyciele przedmiotów 

ogólnokształcących. 

2. Uczestnicy projektu zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze 

województwa podlaskiego. 

3. W projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia równocześnie warunki określone w § 3 pkt. 1-2. 

4. Definicje pojęć określonych w Formularzu zgłoszeniowym: 

a) Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej tzn. nie pracuje 

i nie jest bezrobotna m.in. uczeń. 

b) Osoba pracująca - osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje 

wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub 

własną działalność, która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór 

pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. 

c) Migrant, osoba obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak 

Romowie) - Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub 

obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: 

białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. 

Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 

Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, 

bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co 

najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 

d) Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - Bezdomność i wykluczenie 

mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia 

mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne 

formy wykluczenia mieszkaniowego: 

1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach). 

2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla 

kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, 

instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - 

specjalistyczne zakwaterowanie wspierane). 

3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby 

zagrożone przemocą). 

4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - 

lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 

Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że 

wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach. 

e) Osoba z niepełnosprawnościami - Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 

r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w 

ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. 



 

 
 

 

 

 

 

 

osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

 

§ 4 

Rekrutacja do projektu 

 

1. Działania rekrutacyjne prowadzone będą w siedzibie projektu tj. w Zespole Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku. 

2. Rekrutacja prowadzona jest przez cały okres realizacji projektu ze szczególną intensywnością w okresie wrzesień / 

październik w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023. 

3. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, cykliczny w każdym roku szkolnym, uczestnicy będą zgłaszać się 

dobrowolnie i w jej wyniku do projektu zakwalifikowanych zostanie 360 (187K, 173M) oraz 14 (12K, 2M) 

spełniających kryteria uczestnictwa. Na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista 

rezerwowa. 

4. Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w kilku formach wsparcia. 

5. Informacja o możliwości udziału w projekcie przekazywana będzie w trakcie zebrań szkolnych, lekcji 

wychowawczych, we współpracy z wychowawcami klas i dyrekcją. 

6. Na stronie www szkoły – Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Stanisława Staszica w Białymstoku zamieszczony zostanie regulamin rekrutacji i formularze zgłoszeniowe. 

7. Zgłoszenia przyjmowane będą podczas ww. spotkań oraz pocztą, mailem, faxem i osobiście w sekretariacie szkoły. 

8. W przypadku zgłoszeń drogą mailową i telefoniczną zgłoszenie traktowane będzie jako wiążące w momencie 

dostarczenia oryginału Formularza zgłoszeniowego oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych do sekretariatu 

szkoły. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało skreśleniem Kandydata/ki z listy 

zgłoszeniowej. 

9. W przypadku uczestnictwa w projekcie osób niepełnoletnich wszystkie dokumenty rekrutacyjne w projekcie 

podpisane powinny być przez rodzica osoby niepełnoletniej lub jej opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun 

prawny podpisując ww. dokumenty wyraża zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w projekcie. 

10. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020. 

 

§ 5 

Kwalifikacja uczestników do projektu 

 

1. Kwalifikacja uczestników do projektu będzie odbywała się na podstawie złożonych przez beneficjentów 

dokumentów rekrutacyjnych.  

2. O zakwalifikowaniu beneficjenta do projektu będą decydować następujące kryteria: 

a) Poprawne i kompletne wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych (Formularza zgłoszeniowego wraz 

oświadczeniem dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich 

dokumenty powinny być podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna). 

b) Kryteria zawarte w § 3 niniejszego regulaminu określające profil beneficjenta. 

c) O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem wag punktowych: 

 

UCZNIOWIE: 

Kryteria formalne: 

 status ucznia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Stanisława Staszica w Białymstoku, 

 status osoby zamieszkującej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczącej się lub pracującej na 

obszarze województwa podlaskiego, 

 terminowe dostarczenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Kryteria kompetencyjne: 

 opinia nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie wiedzy i kompetencji zawodowych ucznia 

− max 10 pkt., 

 stosunek do obowiązków szkolnych: frekwencja −max −15 pkt., 

 ocena z zachowania−max− 5pkt (ocena wzorowa), 

 wyniki w nauce (przedmioty zawodowe) osiągnięte na koniec roku 2019/20, (waga punktowa) − 

max. 40 pkt. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych: 

2,0−2,5 − 10 pkt. 

2,6−3,0 − 15 pkt. 

3,1−3,5 − 20 pkt. 

3,6−4,0 − 25 pkt. 

4,1−4,5 − 30 pkt. 

4,6−5,0 − 35 pkt. 

pow. 5,0 − 40 pkt. 

Kryteria dodatkowe: 

 miejsce zamieszkania (wsparcie uczniów/uczennic z obszarów wiejskich) − 5 pkt. 

 niepełnosprawność − 5 pkt. 

 

NAUCZYCIELE: 

Kryteria formalne: 

 status nauczyciela w Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Stanisława Staszica w Białymstoku, 

 status osoby zamieszkującej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczącej się lub pracującej na 

obszarze województwa podlaskiego, 

 terminowe dostarczenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych. 

Kryteria kompetencyjne: 

 stopień awansu zawodowego: 

dyplomowany-3 pkt. 

mianowany-2 pkt. 

kontraktowy-1pkt. 

 rekomendacja dyrekcji. 

3. W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne przewyższy zakładaną liczbę utworzone 

zostaną listy rezerwowe według ww. kryteriów. Osoby te będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób 

z list podstawowych. Podstawą kwalifikowania z list rezerwowych będzie ten sam status osób. 

4. W sytuacji, kiedy inny uczestnik projektu zrezygnuje z udziału przed rozpoczęciem zaplanowanej formy 

wsparcia oraz w momencie, kiedy zajęcia, w których osoba rezygnująca uczestniczyła nie zostały 

zrealizowane w zakresie większym niż 25%, nie dotyczy to szkoleń, staży, kwalifikowany jest kolejny 

uczestnik z listy rekrutacyjnej. 

 

§ 6 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Osoba przystępująca do projektu, która złożyła poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy ma obowiązek 

uczestniczenia w wybranych formach wsparciach.  

2. Formy wsparcia zostały opisane w § 2.  

3. Osoby uczestniczące w projekcie mają prawo do: 

 wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu, 

 bezpłatnego udziału w projekcie, w tym m.in.: bezpłatnego wyżywienia, transportu i ubezpieczenia (o ile 

dotyczy), 



 

 
 

 

 

 

 

 

 otrzymania certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego zdobyte kompetencje podczas szkoleń 

zawodowych. 

4. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązują się do: 

 zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, 

 regularnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem - 

udział w usługach zaplanowanych w ramach Projektu jest obowiązkowy, 

 potwierdzania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez każdorazowe 

złożenie własnoręcznie podpisu na liście obecności lub innych dokumentach (np. dzienniki staży), 

 przystąpienia do egzaminów w po zakończeniu realizacji szkoleń zawodowych i staży, 

 bieżącego informowania Koordynatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział        

w projekcie, w tym poinformowania Koordynatora o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie (w formie 

pisemnej), 

 wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych dotyczących realizacji projektu. 

 

§ 7 

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie 

oświadczenia przez uczestnika projektu w formie pisemnej. 

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej 

wyłącznie w przypadku, gdy: 

 rezygnacja zgłoszona zostanie do Koordynatora Projektu do 7 dni przed rozpoczęciem udziału w danej 

formie wsparcia – preferowana forma pisemna, bez konieczności dokumentowania powodu rezygnacji, 

 rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie udziału w jakiejkolwiek formie wsparcia została zgłoszona 

do Koordynatora w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność 

rezygnacji. Rezygnacja taka jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (np. 

choroba, inne istotne powody zaakceptowane przez Koordynatora). Należy podać powody rezygnacji oraz 

przedłożyć zaświadczenie, inny dokument od odpowiedniej instytucji (np. zwolnienie lekarskie, itp.) lub 

stosowne oświadczenie. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników w przypadku naruszenia przez 

niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia 

nietykalności cielesnej innego słuchacza, pracodawcy lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu 

kradzieży lub wandalizmu. 

4. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników w przypadku braku kontaktu z 

Uczestnikiem przez okres ponad dwóch tygodni na podany w Karcie zgłoszeniowej nr telefonu lub adres e-mail. 
 

§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin obowiązuje przez okres trwania realizacji projektu. 

2. 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. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Biuro Projektu: 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku, 

 ul. Sienkiewicza 57, poczta 15-002 Białystok 



 

 
 

 

 

 

 

 

 e-mail: StaszicTeam@gmail.com 


