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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
do projektu pt. „LEPSZY W ZAWODZIE”

realizowanego przez Miasto Siedlce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 1

Definicje

1.Projekt – projekt „LEPSZY W ZAWODZIE”, który jest realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  
w regionach,  Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego.

2. Beneficjent – Miasto Siedlce, Skwer Niepodległości 2

3. Podmioty realizujące projekt wraz z beneficjentem:

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica

            ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika 

            ul. O. Lange 8, 08-110 Siedlce

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica

            ul. ks. Jerzego Popiełuszki 8, 08-110 Siedlce

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego

            ul. Bema 4, 08-110 Siedlce

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Wł. Sikorskiego

            ul. Brzeska 95, 08-110 Siedlce

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen Józefa Bema

            ul. Szopena 10, 08-110 Siedlce

• Centrum Kształcenia Praktycznego

ul. Konarskiego 9, 08-110 Siedlce
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4. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) – Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

5. Beneficjenci Ostateczni – uczniowie szkół zawodowych dla młodzieży oraz placówki 
kształcenia  praktycznego  prowadzonych  przez  Miasto  Siedlce,  którzy  spełniają  kryteria 
określone  w §  3  niniejszego  regulaminu  i  w wyniku  przeprowadzonej  rekrutacji  zostali 
zakwalifikowani do udziału w projekcie.

6.  Komisja  Rekrutacyjna –  komisja  powołana  przez  Koordynatora  Projektu  w  celu 
przeprowadzenia  rekrutacji  Beneficjentów  Ostatecznych.  W  skład  Komisji  wchodzą: 
asystenci  koordynatora  oraz  dwóch  nauczycieli  prowadzących  zajęcia  dodatkowe  
w danej szkole uczestniczącej w Projekcie.

§ 2 
Informacje ogólne

1.  Regulamin  określa  proces  rekrutacji  uczestników  do  projektu  „LEPSZY  W 
ZAWODZIE”,  realizowanego  przez  Miasto  Siedlce  w  ramach  Programu  Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 
Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Projekt  skierowany  jest  do  uczniów  6  szkół  zawodowych  w  Zespołach  Szkół 
Ponadgimnazjalnych oraz 1 placówki kształcenia praktycznego prowadzonych przez Miasto 
Siedlce, a okres jego realizacji trwa od 01.09.2009 r. do 31.08.2011 r. 

3. Zajęcia realizowane będą przez szkoły biorące udział w projekcie.

4. Celem  ogólnym  projektu  jest  poprawa  jakości  i  efektywności  kształcenia  szkół 
prowadzących  kształcenie  zawodowe  służące  zwiększeniu  szans  uczniów  do  przyszłego 
zatrudnienia.

§ 3
1.Uczestnikiem projektu  może  być  uczeń  szkoły  zawodowej  w  zespole  szkół  i  centrum 
kształcenia praktycznego biorącego  udział w projekcie, który złoży deklarację uczestnictwa 
wraz z wymaganymi załącznikami i zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez 
Komisję Rekrutacyjną.

2. Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną wybrani spośród uczniów szkół zawodowych  
i placówki kształcenia praktycznego uczestniczących w projekcie, na podstawie złożonych 
deklaracji.  

3.  Przy  wyborze  uczestników  programu  Komisja  rekrutacyjna  kierować  się  będzie 
następującymi preferencjami:
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a)  do  uczestnictwa  w  zajęciach  wyrównawczych pierwszeństwo  mają  uczniowie 
posiadający  opinię  lub  orzeczenie  z  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  mający 
słabe wyniki w nauce, a następnym kryterium jest poziom dochodów na jednego członka 
rodziny. Przy tworzeniu listy rankingowej w pierwszej kolejności uwzględnia się uczniów 
z orzeczeniami i opiniami, a następnie, po wyczerpaniu wszystkich uczniów posiadających 
orzeczenie  lub  opinię  z  PPP  wpisani  są  uczniowie  według  słabych  wyników  w  nauce, 
następnie według dochodu na jednego członka rodziny, przy czym rozpoczyna się od ucznia 
z najniższym dochodem, a następnie wpisani są w kolejności według rosnących dochodów, 
aż do zapełnienia listy rankingowej w liczbie przewidzianej dla danej szkoły.  Uczniowie, 
którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, zostają 
umieszczeni  na liście  rezerwowej. W razie  skreślenia  uczestnika z listy,  na jego miejsce 
zostaje zakwalifikowany kolejny uczeń z listy rezerwowej. Poziom dochodów określany jest 
na podstawie oświadczenia rodziców wnioskodawcy.

b)  do  uczestnictwa  w  zajęciach  pozalekcyjnych pierwszeństwo  mają  uczniowie 
posiadający opinię  lub orzeczenie  z  poradni psychologiczno-pedagogicznej,  następnie 
uczniowie, którzy uzyskali na koniec poprzedniego roku szkolnego wysoką średnią ocen, 
następnym kryterium jest  poziom dochodów na jednego członka rodziny. Kolejność na 
liście rankingowej określa się w pierwszej kolejności uwzględniając uczniów z orzeczeniami 

i opiniami, a następnie, po wyczerpaniu wszystkich uczniów posiadających orzeczenie lub 
opinię  z  PPP na podstawie  średnich  ocen  uzyskanych  przez  kandydatów,  przy czym na 
pierwszym  miejscu  na  liście  zapisuje  się  ucznia  o  najwyższej  średniej,  
a  następnie  w  kolejności  malejących  średnich,  następnie  według  dochodu  na  jednego 
członka rodziny, przy czym rozpoczyna się od ucznia z najniższym dochodem, a następnie 
wpisani  są  w kolejności  według  rosnących  dochodów,  aż  do  wyczerpania  liczby miejsc 
przewidzianych dla danej szkoły. 

Uczniowie,  którzy  nie  zostali  zakwalifikowani  do  udziału  w  Projekcie,  z  braku  miejsc, 
zostają umieszczeni na liście rezerwowej. 

Średnią  ocen  określa  uczeń  w  formie  oświadczenia  przy  składaniu  karty  zgłoszenia,  
a weryfikuje wychowawca klasy, potwierdzając to na karcie zgłoszenia swoim podpisem.

c)  w przypadku  uzyskania  przez  dwóch lub więcej  uczniów takich  samych  wskaźników 
kryterium dochodowego lub wyników w nauce, o kolejności na liście rozstrzyga kolejność 
złożenia wniosku.

d)  przy  rekrutacji  zachowana  będzie  zasada  równych  szans  kobiet  i  mężczyzn,  gdyż  
w zajęciach będą mogli  uczestniczyć  zarówno chłopcy i  dziewczyny uczący się w danej 
szkole  biorącej  udział  w  projekcie,  przy  czym  w  zajęciach   uznawanych  jako  typowo 
chłopięce w pierwszej kolejności będą przyjmowane dziewczęta i odwrotnie.

§ 4
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Proces rekrutacji
1.Rekrutacja  do  projektu  przeprowadzona  będzie  do  16  października  w  roku  szkolnym 
2009/2010. 

2.Uczniowe  ubiegający  się  o  uczestnictwo  w  projekcie  składają  karty  zgłoszeniowe  
(wzór  stanowi  załącznik  nr  1)  wraz  z  wymaganymi  załącznikami,  do  asystentów 
koordynatora w danej szkole uczestniczącej w projekcie, w terminie do 16 października roku 
szkolnego 2009/2010. 

Zgłoszenia niekompletne nie są rozpatrywane.

3.  Komisja  rekrutacyjna,  najpóźniej  w  terminie  do  23  października  w  roku  szkolnym 
2009/2010  podejmuje  decyzje  o  zakwalifikowaniu  do  projektu  uczniów  spełniających 
wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów preferencyjnych oraz kolejności zgłoszeń. 

Komisja ustala listy zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Następnie 
komisja,  za  pośrednictwem  asystentów  koordynatora powiadamia  uczniów  
o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie.

4.  Uczeń  zakwalifikowany  do  udziału  w  projekcie,  najpóźniej  w  dniu  rozpoczęcia 
pierwszych zajęć wypełnia Deklarację uczestnictwa w projekcie.

5.  Uczeń  zakwalifikowany  do  uczestnictwa  w  projekcie  może  zostać  skreślony  z  listy 
uczestników w przypadku:

a)  samodzielnej  rezygnacji  uczestnika,  która  jest  możliwa  tylko  w  uzasadnionych   
i  wynikających  z przyczyn  natury zdrowotnej  lub działania  siły wyższej  i  nie może być 
znana  przez uczestnika  w momencie  rozpoczęcia  udziału  w projekcie  (jest  to  konieczne 
poparciem stosownymi dokumentami),

b)  na  wniosek  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  lub  wniosek  kierownika  szkolnego 
uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,

c) rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie,

d) w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć.

6. Skreślenia z listy uczestników projektu dokonuje koordynator projektu w danej szkole 
biorącej udział w projekcie, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy 
rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.

7. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie osoby wskazanej z listy rezerwowej, 
proponuje się następną w kolejności, aż do skutku. 

8.  W  przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  projekcie  przed  rozpoczęciem  zajęć 
dodatkowych któregoś z zakwalifikowanych Uczestników Projektu na jego miejsce zostanie 
zaproszona osoba z listy rezerwowej. 

9.  Proces  rekrutacji  zostanie  zakończony  sporządzeniem  w każdej  jednostce  oświatowej 
biorącej udział w Projekcie dokumentu pod nazwą Protokół Komisji Rekrutacyjnej. 
10. Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do udziału w zajęciach dodatkowych  
w  postaci  listy  osób  zakwalifikowanych  oraz  lista  rezerwowa  zostaną  ogłoszone  
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w  jednostkach  oświatowych  biorących  udział  w  Projekcie.  Lista  zawierać  będzie  imię, 
nazwisko i miejsce zamieszkania.

§ 5
Postanowienia końcowe

1.  Regulamin  rekrutacji  wchodzi  w  życie  z  dniem  30  września  2009  r.  i  obowiązuje  
w roku szkolnym 2009/2010.

2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez asystentów 
koordynata w szkołach biorących udział w projekcie.

3. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie www.siedlce.pl; u asystentów koordynatora 
w  szkołach  uczestniczących  w  projekcie  oraz  na  stronach  internetowych  szkół 
uczestniczących w projekcie.
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