REGULAMIN REKRUTACJI
Regulamin opracowano na potrzeby projektu „Profesjonalne Jaworzno” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach” w ramach Działania 9.2 „Podniesienie jakości i atrakcyjności
szkolnictwa zawodowego”.
Projekt realizowany jest o okresie 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.
Realizatorem projektu jest Wydawnictwo Górnicze sp. z o.o. w Katowicach, z siedzibą
w Katowicach, ul. Kościuszki 30.
Partnerem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi
w Jaworznie, ul. Armii Krajowej 5.
W projekcie uczestniczy 60 uczennic/uczniów.

1. Uczestnicy zajęć muszą spełniać następujące kryteria formalne:
a) Są uczennicami/uczniami Technikum nr 4 lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4
wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi
w Jaworznie,
b) Są zainteresowani podniesieniem kwalifikacji zawodowych,
c) Nie uczestniczą równolegle w innym projekcie finansowanym przez POKL.
d) Będą uczestniczyli w zajęciach nie przekraczając 20% nieobecności.
2. Uczestnicy zajęć muszą spełniać następujące kryteria merytoryczne:
a) Średnia ocen za semestr poprzedzający rekrutację nie niższa niż 2,90; (0 – 5 pkt)
b) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za semestr poprzedzający rekrutację nie
niższa niż 2,50; (0 – 5 pkt)
c) Ocena z zachowania za semestr poprzedzający rekrutację przynajmniej poprawna;
(3 – 5 pkt)
d) Frekwencja na zajęciach szkolnych za semestr poprzedzający rekrutację nie niższa
niż 60%; (0 – 5 pkt)
e) Dochód na członka w rodzinie.
Szczegółowa punktacja zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
O kolejności na liście decydować będzie suma punktów uzyskanych za poszczególne
kryteria merytoryczne.
W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej kandydatów
o kolejności na liście decydować będzie dochód na osobę w rodzinie/sytuacja rodzinna
kandydata.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zostanie sporządzona lista rezerwowa składająca się z dwóch kandydatów do każdej
z form działania.
Ustaloną w ten sposób przez komisję rekrutacyjną listę zakwalifikowanych wraz z listą
rezerwową zatwierdza dyrektor szkoły.
3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu warunków formalnych jest:
a) Złożenie formularza zgłoszeniowego, decyduje kolejność zgłoszeń.
b) Złożenie dokumentów rekrutacyjnych podpisanych przez ucznia/uczennicę, rodzica
lub prawnego opiekuna oraz wychowawcę klasy. Podpis rodzica/prawnego opiekuna
jest potwierdzeniem zgody na udział dziecka w zajęciach.
c) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wgląd do ocen w dokumentacji
przebiegu nauczania.
4. Harmonogram rekrutacji
a) Zarządzenie Dyrektora Szkoły powołującego Komisję Rekrutacyjną – do 31.01.2013r.
b) Publikacja na stronie internetowej szkoły zasad i dokumentów rekrutacyjnych – do
04.02.2013r.
c) Czynności rekrutacyjne:


Kandydat zapozna się z regulaminem rekrutacji, kryteriami, ofertą zajęć
i dokumentami rekrutacyjnymi.



Kandydat składa w sekretariacie szkoły formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2)
w terminie od 06.02.2013r. do 08.02.2013r.



Komisja rekrutacyjna na podstawie formularzy zgłoszeniowych dokonuje wstępnej
symulacji grup – do 10.02.2013r.



Publikacja wstępnej listy uczestników i uczestniczek projektu – do 11.02.2013r.



Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych, przydzielenie punktów za kryteria
merytoryczne.



Sporządzenie protokołu rekrutacyjnego, wydanie decyzji rekrutacyjnej
i opublikowanie ostatecznej i rezerwowej listy uczestników projektu – do
22.02.2013r.



Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie składają wypełnione
i podpisane dokumenty rekrutacyjne. Są to: deklaracja uczestnictwa (załącznik
3), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 4) zestawienie danych
osobowych (załącznik 5) w terminie do 25. 02. 2013r.

5. Rodzaje zajęć i kursów podlegające rekrutacji
a) Zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów zawodowych:
Celem zajęć jest doskonalenie wiadomości
związanych z kształceniem zawodowym.

i

umiejętności

Uczestnicy wybierają jedno z proponowanych zajęć.
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praktycznych

Liczba
uczestników

Ilość
grup

Ilość godzin dla 1
grupy

Kwalifikacje zawodowe
technika hotelarstwa

10

2

36

Kwalifikacje zawodowe
kucharza

10

2

36

Kwalifikacje zawodowe
technika ekonomisty

10

1

36

Kwalifikacje zawodowe
kelnera

10

1

36

Nazwa zajęć

b) Zajęcia pozalekcyjne rozwijające wybrane kompetencje kluczowe:
Celem zajęć jest podniesienie wiedzy i umiejętności w tym obszarze kompetencji
kluczowych.
Uczestnicy wybierają jedno z proponowanych zajęć.
Liczba
uczestników

Ilość grup

Ilość godzin dla 1
grupy

Matematyka

10

2

30

Język angielski zawodowy dla
hotelarzy

10

1

30

Nazwa zajęć

c) organizacja zawodowych kursów kwalifikacyjnych:
Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Po zakończeniu
kursów uczestnicy otrzymają certyfikaty.
Uczestnicy wybierają dwa z proponowanych kursów.
Liczba
uczestników

Ilość grup

Ilość godzin
dla 1 grupy

Barmański

10

2

30

Baristy

10

1

30

Sommeliera

10

1

30

Nazwa kursu
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Carvingu

10

1

16

Kompleksowa obsługa grup
konferencyjnych i turystycznych

10

1

30

Księgowość dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw (MŚP)

10

2

40

Kurs Technologie multimedialne

10

4

70

d) Letnie staże zawodowe:
Letnie staże nie są obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu.
Letnie staże zawodowe w przedsiębiorstwie. Rekrutacja obejmie 50 uczniów/uczennic,
podzielonych na 10 grup po 5 grup w każdym roku (2013 i 2014) realizacji projektu. Staż
trwać będzie 4 tygodnie w okresie wakacji. Stażyści otrzymają stypendium stażowe w
wysokości 1 500 zł brutto, refundację kosztów dojazdu i ubrania robocze. Staż będzie
realizowany w wymiarze 150 h. Terminy stażu – lipiec - sierpień 2013 r. oraz lipiec sierpień 2014 r.
e) program w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego:
Zajęcia są obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu.
Szkolenie „Rynek pracy – perspektywy rozwoju”. Celem szkolenia jest rozpoznanie
predyspozycji zawodowych uczennic/ uczniów, ukazanie potrzeb rynku pracy, kształtowanie
świadomości i wrażliwości w obszarze gender mainstreaming, zapoznanie z zagadnieniem
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Po zakończeniu kursu uczestnicy
otrzymają certyfikaty. Program obejmie 60 uczniów/uczennic podzielonych na 10 grup. Kurs
będzie realizowany w wymiarze 35 h. Początek kursu – marzec 2013 r.
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