
 
 

 
 
 

Projekt „Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA  
w projekcie „Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy na rynku pracy” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie: „Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy na rynku pracy” 
realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w  Krośnie (ZSP2). Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach 
Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 
2. Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP2 w Krośnie poprzez 

stworzenie i realizację w okresie XI.2010-IX.2011 programu rozwojowego szkoły w obszarze dwóch kierunków zawodowych: 
gastronomicznego i fryzjerskiego oraz podniesienie zdolności 323 uczestników projektu, tj. 265 dziewcząt (dz) / 58 chłopców (ch) do 
przyszłego zatrudnienia. 

 
3. Okres realizacji Projektu: 01.11.2010 r. - 30.09.2011 r. 
 
4. Lokalizacja Biura Projektu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w  Krośnie, ul. ks. St. Szpetnara 9, 

38-400 Krosno 
 

§ 2 
Uczestnicy Projektu – Beneficjenci Ostateczni (BO) 

 

1. Projekt zakłada ograniczoną rekrutację - grupę docelową stanowią uczennice i uczniowie dwóch kierunków w ZSP2: 
a) gastronomii (43% wszystkich BO, 140 os.-88dz/52ch): Technik organizacji usług gastronomicznych (1xkl.I i 1xkl.II), Technikum 
w zawodzie kucharz (1xkl.II i 1xkl.III), Kucharz małej gastronomii (ZSZ-1xkl.I), Technik handlowiec (udział w kursie kelnerskim 
i barmańskim-1xkl.III) 
b) fryzjerstwa (57% wszystkich BO, 183os.-177dz/6ch): Technik usług fryzjerskich (2xkl.I, 2xkl.II, 1xkl.III), Fryzjer (Zsz-2xkl.I 
i 1xkl.II). W projekcie przewidziano udział 323 Beneficjentów Ostatecznych (265dz/58ch). 
2. W uzasadnionych przypadkach nabór może objąć inne klasy z danego kierunku nauczania – pod warunkiem uzyskania zgody 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

 

§ 3 
Kryteria uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a) Wypełnienie i terminowe złożenie w Sekretariacie ZSP2 Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie, 
b) Pozytywne zakwalifikowanie do projektu przez Komisję Rekrutacyjną, 
c) Podpisanie oraz złożenie w Sekretariacie ZSP2: 

- Deklaracji uczestnictwa w projekcie (zawierającej m.in. potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem),  
- Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
- Umowy uczestnictwa w projekcie, 
stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 4 
Zasady rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych 

 

1. Proces rekrutacji przebiegać będzie w czterech etapach: 
a) I etap – akcja informacyjna: informacje o naborze (zakres, termin) zostaną przekazane grupie docelowej za pośrednictwem 

ogłoszeń w szkolnym radiowęźle i ustnie przez wychowawców/nauczycieli. Na stronie WWW szkoły oraz na tablicach 
informacyjnych w szkole zostanie opublikowany Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z wzorami niezbędnych załączników, 
m.in.: Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie, zgody na przetwarzanie danych osobowych, formularza służącego do zbierania danych 
do Podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego – PEFS, zgody rodziców na udział w projekcie 
uczennicy/ucznia niepełnoletniej/go, 

b) II etap – wypełnianie Zgłoszeń uczestnictwa w projekcie - przez uczniów chcących brać udział w Projekcie i złożenie ich 
w sekretariacie ZSP2, najpóźniej w terminie zawartym w ogłoszeniu o naborze, 

c) III etap – powołanie Komisji Rekrutacyjnej (z zachowaniem równego dostępu płci) złożonej z trojga przedstawicieli szkoły 
(kierownictwo, grono pedagogiczne) i Koordynatora Projektu oraz weryfikacja i zatwierdzenie złożonych zgłoszeń pod kątem 
poprawności formalnej oraz merytorycznej (na podstawie Karty oceny formalnej/merytorycznej zgłoszenia uczestnictwa w projekcie) 

d) IV etap – podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Oświadczeń uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych oraz Umów uczestnictwa w projekcie (w przypadku uczniów niepełnoletnich – także przez rodziców/opiekunów) 
oraz publikacja listy BO (wg grup). W przypadku większej niż zakładana ilości zgłoszeń uczestnictwa spełniających kryteria naboru, 
sporządzona zostanie lista rezerwowa - będzie ona wykorzystywana w przypadku rezygnacji poszczególnych BO z udziału w 
projekcie. 



2. Kryteria rekrutacji oraz zasady ich dokumentowania: 
a) formalne: 
− uczęszczanie do określonych kierunków/klas ZSP2 objętych naborem (na podstawie zapisów Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie), 
− terminowe złożenie zgłoszenia uczestnictwa (na podstawie pisemnego potwierdzenia przez  pracownika sekretariatu ZSP2 daty 

złożenia Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie), 
− zgoda rodziców w przypadku BO < 18 r. życia (na podstawie dokumentacji złożonej przez BO). 

b) merytoryczne: 
− zakwalifikowanie do poszczególnych zajęć/kursów/praktyk na podstawie kierunku w którym kształci się BO (na podstawie 

zaświadczenia wychowawcy klasy – w treści Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie), 
− kryteria dochodu: priorytetowo - osoby o najniższych dochodach (na podstawie Oświadczenia o wysokości dochodów zawartego 

w treści Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie), 
− miejsce zamieszkania - pierwszeństwo: osoby z terenów wiejskich (na podstawie treści Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie oraz 

dokumentacji ucznia w ZSP2) 
− pozytywna opinia wychowawcy (na podstawie informacji wychowawcy klasy – w treści Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie) 
− kryterium płci, która stanowi mniejszość w danym zawodzie (na podstawie analizy własnej  ZSP2 oraz zapisów Zgłoszenia 

uczestnictwa w projekcie),   

− zakwalifikowanie do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym do Katowic dla kierunku fryzjerstwo nastąpi na podstawie pisemnej 
rekomendacji wychowawcy klasy i nauczyciela zawodu (w treści Karty oceny formalnej/merytorycznej zgłoszenia uczestnictwa w 
projekcie). 

 

§ 5 
Formy i zakres wsparcia realizowanego w ramach Projektu 

1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje: 
a) dla wszystkich BO: 
− zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedsiębiorczości (10 godzin): program zajęć obejmie procedury zakładania i prowadzenia 

własnej firmy (różne formy prawne, wymagania, księgowość, kadry) zwłaszcza pod kątem profilu szkoły 
(Fryzjerstwo/Gastronomia). Zapewnione zostaną podręczniki oraz materiały do ćwiczeń  (teczka, notatnik, długopis) 

− indywidualne doradztwo zawodowe (po 1 godz./BO) obejmujące m.in. planowanie kariery zawodowej,  dostosowane do specyfiki 
płci i sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy.  

b) dla kierunku Fryzjerstwo: 
− 4 kursy zawodowe (pokaz i samodzielna praca na główkach treningowych przy udziale instruktora) - moduły: strzyżenia 

(innowacyjne techniki) / koloryzacji (techniki, kombinacje kolorów) / upięć i koków (prezentacja technik i form) / push-up 
(zwiększenie objętości włosów: nakręcanie i stylizowanie). Każdy kurs potrwa 8 godz. i zakończy się wydaniem certyfikatów. 

− zajęcia pozalekcyjne (każdy moduł = 8 godzin zajęć) służące utrwaleniu pozyskanej w trakcie kursów wiedzy. Zapewnione zostaną 
materiały i sprzęt do ćwiczeń. 

− wyjazd studyjny na Śląski Festiwal Fryzjersko-Kosmetyczny do Katowic (dla 94 BO) – zapewniony zostanie transport, 
wyżywienie, bilety wstępu oraz udział opiekunów wycieczki.  

− praktyki zawodowe w zakładach fryzjerskich na terenie powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego i brzozowskiego (łącznie ok. 50 
firm), do każdego zostanie oddelegowanych 1-4 BO, praktyka będzie trwać 12 godz. (2 dni x 6 godz.-w soboty), 

c) dla kierunku Gastronomia: 
− 3 kursy zawodowe (pokaz i samodzielna praca z udziałem instruktora) - moduły: carving (dekoracyjne rzeźbienie w owocach 

i warzywach – 10 godz.) / kurs kelnerski (obsługa konsumenta, serwis dań i wina, obsługa imprez i bankietów – 50 godz.) / kurs 
barmański (cocktaile, naczynia szklane i przyrządy pracy, klasyfikacja alkoholi, drinki - 50 godz. - dla BO, którzy w momencie 
realizacji zajęć z wykorzystaniem alkoholu będą pełnoletni). Każdy kurs zakończy się wydaniem certyfikatów. 

− zajęcia pozalekcyjne (każdy moduł = 12 godzin zajęć) służące utrwaleniu pozyskanej w trakcie kursów wiedzy. Zapewnione 
zostaną materiały i sprzęt do ćwiczeń. 

− praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych (restauracje, firmy cateringowe - łącznie 5 firm) na terenie m. Krosna (2 dni 
po 5 godzin, w grupach 8-10 os.) wraz z udziałem opiekuna (nauczyciel zawodu z ZSP2) 

2. O terminach realizacji poszczególnych działań w ramach projektu Beneficjenci Ostateczni będą informowani z odpowiednim 
wyprzedzeniem czasowym za pośrednictwem wychowawców klas oraz informacji na tablicy ogłoszeń w szkole i stronie WWW 
szkoły  

 

§ 6 
Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Beneficjenci Ostateczni zobowiązani są do: 
a) Przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w projekcie, 
b) Aktywnego udziału we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu w zakresie określonym w podpisanej Umowie uczestnictwa 

w projekcie, 
c) Punktualnego przychodzenia oraz rzetelnego przygotowywania się do zajęć, 
d) Pisemnego potwierdzania udziału w każdej formie wsparcia, 
e) Informowania o ewentualnych zmianach swojej sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania), 
f) Wypełniania anonimowych ankiet (na początek i na koniec projektu), oraz uczestnictwa w wywiadach prowadzonych przez doradcę 

zawodowego, służących monitoringowi projektu. 
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach (przyczyny natury zdrowotnej lub działania siły 

wyższej) i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Organizatora. 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz sytuacje sporne rozstrzygane są przez Dyrektora szkoły w konsultacji 
z Koordynatorem Projektu, 

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.11.2010 r. 
 


