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REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU UCZNIA W PROJEKCIE 

 

pn. „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim.” 
 

w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – 

Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb 

nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. RPWP.08.03.01-30-0067/20 
 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim.” jest 

realizowany w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński, w ramach 

„Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.3.1 

Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii 

COVID-19 – Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i budżetu państwa.  

2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Powiatem 

Wrzesińskim, a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

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

Społecznego. 

4. Celem głównym projektu jest złagodzenie skutków wystąpienia epidemii COVID-19 poprzez 

stworzenie warunków dla nauczania na odległość - wsparcie 6 szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe. Cel zostanie zrealizowany poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia edukacji w 

formie zdalnej w postaci 105 laptopów. 

Cele szczegółowe: 

- zwiększenie dostępu do nauczania zdalnego, 

- wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, 

- wyposażenie uczniów w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego praktycznego. 

5. Projekt jest realizowany od 17.11.2020 r. do 31.03.2021 r. 
 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników Projektu oraz zasady 

uczestnictwa w projekcie pn. „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie 

wrzesińskim.”, zwanym dalej Projektem. 

2. Rekrutacja do Projektu jest zamknięta i ogranicza się do uczniów szkół kształcenia zawodowego 

prowadzonych przez Powiat Wrzesiński. 

Informacja o projekcie jest dostępna w: 

1) Wydziale Edukacji (Biuro Projektu); pok. 104, ul. Chopina 10, 62-300 Września; 

2) szkołach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński. 
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§ 3 

Ogólne zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja dokonywana będzie spośród uczniów szkół: 

a) Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych we 

Wrześni, 

b) Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, 

c) Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we 

Wrześni, 

d) Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.2. 

2. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w lutym 2021 r. na podstawie niniejszego 

Regulaminu przez Komisję Rekrutacyjną. 

3. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie na podstawie prawidłowo złożonego 

Formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1 do Regulaminu). 

4. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. 

5. Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału 

w Projekcie. 

6. Osoby niepełnosprawne będą miały pierwszeństwo udziału w Projekcie.  

7. Nie podanie wszystkich danych w Formularzu zgłoszeniowym (poza tzw. danymi wrażliwymi) 

skutkuje brakiem możliwości zakwalifikowania do Projektu. Ponadto osoba niepełnosprawna, 

aby zakwalifikować się do udziału w projekcie dodatkowo zobowiązana jest do podania informacji 

o niepełnosprawności wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu potwierdzającego 

niepełnosprawność. 

8. Do projektu zostaną przyjęci chętni uczniowie spełniający kryteria grupy docelowej. 

9. Informacje o rekrutacji zostaną umieszczone na stronach internetowych  szkół, przekazane 

uczniom na zajęciach oraz rodzicom przez dziennik elektroniczny. 

10. Proces rekrutacji został zaplanowany tak, aby nikomu nie ograniczać dostępu. Wszyscy 

uczestnicy będą mieli pełny dostęp do sprzętu. 

11. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie 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. 

12. W procesie rekrutacji ograniczenia nie będą stanowić: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa 

lub pochodzenie etniczne, wyznawana religia lub światopogląd, orientacja seksualna.  

13. Procedura rekrutacyjna oraz monitoring uczestnictwa w Projekcie uwzględnia i zobowiązuje 

osoby odpowiedzialne za realizację Projektu do przestrzegania ustawy o ochronie danych 

osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.  

14. Podane dane przetwarzane będą wyłącznie na cele związane z realizacją, rozliczaniem 

i kontrolą Projektu. 

15. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji uczestników Projektu prowadzi Szkolny 

Koordynator Projektu. 

16. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
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§ 4 

Zasady rekrutacji / warunki uczestnictwa 

1. Uczestnik Projektu jest kwalifikowany na podstawie złożonego formularza w którym zgłasza 

problem z dostępem do edukacji zdalnej i potrzebę pozyskania ze szkoły sprzętu do nauki 

zdalnej.  

2. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, w pierwszej kolejności zakwalifikowane 

zostaną osoby: 

a) w trudnej sytuacji materialnej – 10 pkt., 

b) rodziny wielodzietne – 10 pkt., 

c) praca zdalna rodziców – 10 pkt., 

d) osoby z terenów wiejskich – 5 pkt., 

e) z orzeczeniem o niepełnosprawności  – 5 pkt., 

3. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takich samych wyników, o kolejności 

na Liście Rankingowej rozstrzygnie termin złożenia Formularza zgłoszeniowego. 

4. Prace komisji rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem i kończą się sporządzeniem 

i podpisaniem: listy uczestników zakwalifikowanych do projektu i listy uczestników rezerwowych 

projektu oraz listy uczestników projektu w podziale na grupy. Wymienione listy są zatwierdzane 

przez Dyrektora Szkoły. 

5. W przypadku niewyłonienia spośród otrzymanych Formularzy zgłoszeniowych wymaganej 

liczby Uczestników/-czek, Beneficjent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rekrutacji 

uzupełniającej oraz wydłużenia okresu rekrutacji i wyznaczenia późniejszego terminu składania 

Formularzy zgłoszeniowych, o czym niezwłocznie poinformują szkoły na stronie internetowej 

szkoły. 

6. Rekrutacja grupy Uczestników będzie zakończona utworzeniem Listy Uczestników Projektu, 

Listy Rezerwowej oraz Protokołem z rekrutacji. 

7. Szkolny Koordynator projektu podaje do wiadomości uczniom i ich rodzicom/opiekunom 

prawnym informacje o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie i zakwalifikowaniu na listę 

rezerwową. 

8. Osoby zakwalifikowane do projektu są zobowiązane podpisać (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny) umowę użyczenia sprzętu (zał. nr 2 

do Regulaminu) oraz oświadczenie uczestnika Projektu (zał. nr 3). 

9. Pełna dokumentacja dotycząca rekrutacji znajduje się w szkole również po zakończeniu realizacji 

Projektu. 
 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Beneficjent zastrzega sobie 

prawo zmiany Regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych warunków bez uprzedzenia.  
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2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

prawa krajowego, przepisy Prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy 

strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem jego nieważności. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Umowa użyczenia sprzętu 

3. Oświadczenie uczestnika Projektu. 


