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Projekt zarejestrowany  w SL2014 pod nr. RPPD.03.03.01-20-0126/17 jest realizowany zgodnie z umową nr UDA-RPPD.03.03.01-

20-0126/17-00 zawartą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego  w dniu 28 sierpnia 2018 r. 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia 

zawodowego w ZSHE” 

Regionalny Program Operacyjny 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 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w projekcie, zasady rekrutacji, organizację zajęć  

w projekcie oraz postanowienia końcowe. 

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

 kandydat/kandydatka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie. 

 komisja rekrutacyjna – zespół, którego zadaniem jest wybór kandydatów spełniających 

wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie, w składzie: koordynator projektu, asystent 

koordynatora oraz nauczyciele realizujący zajęcia (w wypadku rekrutacji do udziału w 

zajęciach realizowanych w ZSHE), kierownicy wyjazdów edukacyjnych (w wypadku 

rekrutacji do udziału w wyjazdach), pedagog szkolny i z-ca dyrektora szkoły (w wypadku 

programu stypendialnego). 

 koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu, działania 

merytoryczne: zainicjowanie, planowanie, organizowanie, monitoring, zamknięcie projektu. 

 projekt – projekt zarejestrowany  w SL2014 pod nr. RPPD.03.03.01-20-0126/17 pt. „NAUKA JEST 

WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” realizowany w 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, zgodnie z umową nr UDA-

RPPD.03.03.01-20-0126/17-00 zawartą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego   

w dniu 28 sierpnia 2018 r. 

 uczestnik/uczestniczka projektu – kandydat/kandydatka, który/a spełnił/a wszystkie wymogi 

formalne określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz otrzymał/a pozytywną opinię 

kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną. 

 szkoła- Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku. 

 wnioskodawca – Miasto Białystok. 

 realizator projektu – Zespół Szkół Handlowo- Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku. 
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§ 2 

Informacje o projekcie 

 

1. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu pod nazwą „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - 

nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” jest Zespół Szkół Handlowo- Ekonomicznych 

im. M. Kopernika w Białymstoku, ul. gen. J. Bema 105, 15-370 Białystok. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01 października 2018 r. do 30 września 2020 r. 

3. Biuro projektu znajduje się w budynku Szkoły, pokój nr. 15. 

4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 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. 

5. Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych  

im. M. Kopernika w Białymstoku kształceni w zawodzie t. ekonomista, t. handlowiec i t. hotelarstwa  

oraz nauczyciele ZSHE mający uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych, w tym 

nauczyciele  języka obcego zawodowego, kształcący w 3 ww. zawodach. 

6. Projekt zakłada objęcie wsparciem:  

- 600 uczniów (w tym 432K, 168M) klas I-IV. Są to osoby młode w wieku 15 -20 lat, nieaktywne 

zawodowo (podkategoria- osoby uczące się lub kształcące), 

- 33 nauczycieli (w tym 32 K, 1 M) wszystkich stopni awansu zawodowego. Są to osoby z kategorii 

„pracujący”(podkategoria -zatrudnieni w sektorze publicznym). 

7. Wielkość grupy docelowej oszacowano na podstawie wyników przeprowadzonego w IV2017 r. badania 

sondażowego dotyczącego zainteresowania udziałem w oferowanych formach wsparcia, planowanej 

liczby uczniów i nauczycieli w kolejnych latach oraz na podstawie doświadczeń z realizacji podobnych 

form wsparcia w poprzednich latach.   

8. Wybór grupy docelowej zgodny jest z założeniami projektu i ma związek ze zdiagnozowanymi 

problemami (niskim poziomem kompetencji i umiejętności praktycznych uczniów ZSHE; wciąż 

dominującym teoretycznym charakterem kształcenia, niską znajomością wśród uczniów otoczenia 

branżowego, tj. niespełnianiem podstawowych warunków przyszłego sukcesu zawodowego; brakiem 

specjalistów-praktyków do nauczania zawodu – nauczyciel przedmiotów zawodowych funkcjonuje 

poza systemem gospodarki, często w oderwaniu od realiów przedsiębiorstw) oraz wynikającymi stąd 

indywidualnymi potrzebami nauczycieli i uczniów, także w  kontekście potrzeb konkretnych 

pracodawców, którzy ze względu na branżę i lokalizację pozostają w kręgu zainteresowania ZSHE pod 

względem możliwości znalezienia pracy przez absolwentów.    

9. Przy doborze grupy docelowej kierowano się zasadami równości szans i niedyskryminacji oraz 

równouprawnienia płci, pod uwagę wzięto też procentową strukturę płci i strukturę zawodową ZSHE 

oraz potrzeby osób z niepełnosprawnościami (jeśli wyrażą one chęć udziału w projekcie Szkoła 

gwarantuje im udział w pierwszej kolejności; powyższe dotyczy również uczniów i nauczycieli, którzy 

dołączą do społeczności ZSHE w kolejnych latach).  
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10. Projekt zakłada realizację działań projektowych w dogodnych dla uczestników terminach, tak aby 

barierą nie były i nie wykluczały ich z projektu obowiązki szkolne, zawodowe, osobiste. 

11. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.  

12. W projekcie zaplanowano następujące działania: 

 KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE U UCZNIÓW ZSHE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 

MATEMATYCZNYCH i ICT 

 KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE U UCZNIÓW ZSHE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH JĘZYKOWYCH  

I PRZYRODNICZYCH 

 KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE U UCZNIÓW ZSHE WŁAŚCIWYCH POSTAW/UMIEJĘTNOŚCI 

NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY 

 PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ UZYSKIWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ 

UCZNIÓW ZSHE -T. HOTELARSTWA 

 PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ UZYSKIWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ 

UCZNIÓW ZSHE- T. HANDLOWIEC 

 PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ UZYSKIWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ 

UCZNIÓW ZSHE- T. EKONOMISTA 

 KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH UCZNIÓW ZSHE 

 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZSHE - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE 

 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZSHE - KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZSHE - OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA 

 POMOC STYPENDIALNA DLA UCZNIÓW ZSHE SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH W ZAKRESIE 

PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 

 INDYWIDUALNE DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY ORAZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 

ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI ZAWODU ZSHE 

 DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY ORAZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 

NAUCZYCIELI ZAWODU ZSHE W RAMACH WDN 

 DOPOSAŻENIE ZSHE W NOWOCZESNY SPRZĘT I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

13. Zadania zaplanowane   do realizacji w projekcie  gwarantują  efektywne  wsparcie grupy docelowej- 

zaplanowane zostały i będą realizowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych 

 i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczestników objętych wsparciem.  

14. Działania projektu  stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez ZSHE na rzecz opisanej  grupy 

docelowej- skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu (nakłady środków na 

ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych  

w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie (średniomiesięcznie). 

 

                                                                         § 3 

Zasady rekrutacji 

 

1. Proces rekrutacji rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinasowanie projektu.      
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2. Rekrutacja prowadzona będzie na początku semestrów oraz w okresie IV-VII 2019 r. w wypadku 

programu stypendialnego; w przypadku wyjazdów edukacyjnych oraz szkoleń specjalistycznych po 

ustaleniu terminów ich realizacji.  

3. Kryteria, które będą brane pod uwagę podczas rekrutacji: 

1) kandydat/kandydatka jest uczniem/uczennicą lub nauczycielem/nauczycielką Zespołu Szkół 

Handlowo- Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku, 

2) rekrutacja  uczniów może uwzględniać opinię nauczycieli przedmiotu i wychowawców oraz opinię 

pedagoga szkolnego, 

3) rekrutacja nauczycieli może  uwzględniać opinię Dyrekcji ZSHE,    
4) rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem praw uczestników niezależnie od ich pochodzenia 

etnicznego, narodowego, religii, niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej, rasy, 

statusu społeczno- ekonomicznego, 

5) Realizator projektu gwarantuje równy dostęp do wparcia dla wszystkich uczniów i nauczycieli 

przedmiotów zawodowych ZSHE, o ile spełnią jednakowe dla wszystkich kryteria rekrutacji 

sformułowane zgodnie z zasadami horyzontalnymi, 

6) w wypadku większej liczby zgłoszeń w stosunku do ilości miejsc decydować będą kryteria 

szczegółowe opisane w § 4 niniejszego regulaminu, 

7) w wypadku zastosowania kryterium „średnia ocen + frekwencja” sposób sporządzenia rankingu   

 i wybór uczestników odbywać się będzie przy zastosowaniu następującej procedury: 

- uszeregowanie zgłoszonych osób wg średniej ocen od najwyższej do najniższej (przy kryterium 

najniższej średniej odwrotnie) i przypisanie im odpowiedniej pozycji: 1 dla osoby z najwyższą 

średnią, 2 dla kolejnej itd.   

- uszeregowanie zgłoszonych osób wg frekwencji od najwyższej do najniższej i przypisanie im 

odpowiedniej pozycji: 1 dla osoby z najwyższą frekwencją, 2 dla kolejnej itd.  

- zsumowanie obu liczb przypisanych danej osobie - osoba z najmniejszą sumą tak uzyskanych 

punków uzyskuje pierwszą pozycję w rankingu, osoba z największą ilością punktów uzyskuje 

pozycję ostatnią. 

- wyznaczenie,  stosownie do ilości miejsc w ramach danego działania, listy zakwalifikowanych do 

udziału i listy rezerwowej.   

4. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w projekcie jest zobowiązana do zapisania 

się na listę zgłoszeniową- rekrutacyjną.   

5. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie z chwilą przystąpienia do projektu zobowiązana jest do 

czytelnego i kompletnego wypełnienia, a następnie złożenia w biurze projektu następujących 

dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie:  

 deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem – zgodą rodzica (jednego z prawnych 
opiekunów) na udział ucznia/uczennicy w projekcie, (zgoda rodzica wymagana jest jeżeli kandydat  
w dniu wypełnienia deklaracji nie ukończył 18 lat) – załącznik nr 1. 

 oświadczenie uczestnika projektu o przyjęciu do wiadomości postanowień co do przetwarzania jego 
danych osobowych (w przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać 
podpisane przez jego prawnego opiekuna) – załącznik nr 2. 

6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie zawiera między innymi: 
 wyrażenie woli uczestnictwa w projekcie, 
 oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału  

w projekcie, 
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 zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
 pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 
 datę i podpis uczestnika projektu. 

7. Dokumenty wymienione w pkt.4 i 5 dostępne są w biurze projektu. 
8. Inne dokumenty,  które będą wymagane na etapie rekrutacji to np. zaświadczenie wychowawcy klasy 

dotyczące średniej ocen i frekwencji (jeśli stanowi kryterium rekrutacji), poświadczenie daty urodzenia 
(działania 4.1, 4.2, 5.4, 5.5-uczniowie pełnoletni), zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), 
rekomendacje pedagoga i wychowawcy (działania 10.1-10.2), zaświadczenie wychowawcy klasy 
dotyczące osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach (działanie 11.1). 

9. Kandydat/kandydatka ma obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu przed 
złożeniem formularza zgłoszeniowego. 

10. Wybór uczestniczek i uczestników projektu przeprowadzi komisja rekrutacyjna.  

11. Jeden kandydat/kandydatka będzie mógł skorzystać z wielu form wsparcia, o ile spełni kryteria 
ustalone dla określonego działania.   

12. Rekrutacja kandydatów/kandydatek do udziału w projekcie będzie odbywać się poprzez: 

-dystrybucję informacji o rekrutacji do projektu -ogłoszenia w Szkole, na stronie www, FB, podczas 

konferencji promującej PR 

- dystrybucję formularzy zgłoszeniowych oraz innych dokumentów niezbędnych do uczestnictwa  

w projekcie wymienionych w § 3 pkt 5 

- przyjmowanie w biurze projektu formularzy zgłoszeniowych oraz innych dokumentów niezbędnych 

do uczestnictwa w projekcie wymienionych w § 3 pkt 5 

-weryfikację zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną w oparciu o przyjęte kryteria  

-sporządzenie listy uczestników projektu oraz utworzenie listy rezerwowej wykorzystanej w wypadku 

potrzeby przeprowadzenia powtórnego naboru  

- poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie oraz o terminie i miejscu 

rozpoczęcia zajęć. 

13. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji i działań w projekcie przekazywane będą z zastosowaniem 

różnych nośników, a sposób prezentowania informacji będzie przystępny dla całej społeczności 

szkolnej (język prosty w treści i formie). Dodatkowo wychowawcy zadbają o to, aby informacje  

o rekrutacji dotarły do uczniów długotrwale nieobecnych w szkole np. z powodu choroby. Koordynator 

projektu zadba o to, aby informacje takie trafiły do długotrwale nieobecnych nauczycieli. 

14.   Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub 

niedopełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Włączenie do uczestnictwa  

w projekcie możliwe jest w przypadku, jeżeli odbyło się nie więcej niż 20% godzin szkoleniowych  

w stosunku do całkowitej liczby godzin przewidzianych na realizację tych zajęć. Możliwe jest późniejsze 

przystąpienie do projektu o ile nauczyciele prowadzący zajęcia na podstawie przeprowadzonych 

testów umiejętności pozytywnie zaopiniują zgłoszenie, uzasadniając racjonalność takiego rozwiązania. 

15. W przypadku nieosiągnięcia zakładanej dla danego działania liczby uczestników przeprowadzona 

zostanie ponowna akcja informacyjna z udziałem wychowawców klas, zachęcająca do uczestnictwa  

i podkreślająca wymierne korzyści z udziału w projekcie. 

16. Udział w projekcie rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć i podpisania przez uczestnika 

deklaracji uczestnictwa w projekcie. Data ta jest datą ujęcia danych uczestnika w SL 2014. Ze względu 

na charakter projektu, zaplanowane działania odnoszące się do wszystkich uczniów i wszystkich 

nauczycieli przedmiotów zawodowych, zakładany wielokrotny udział uczestnika w realizowanych 

działaniach oraz działania o charakterze pojedynczych spotkań i wykładów, za datę zakończenia 
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uczestnictwa w projekcie przyjmuje się datę zakończenia realizacji projektu i/lub datę zakończenia 

przez ucznia nauki w ZSHE, a w wypadku nauczyciela- pracy w ZSHE. 

17. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 4 

Szczegółowe kryteria rekrutacji 

 
1) ZADANIE 1- KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE U UCZNIÓW ZSHE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 

MATEMATYCZNYCH i ICT 
 

1. Działanie 1.1 MATEMATYKA DLA WTAJEMNICZONYCH - kurs przygotowawczy do matury  

z matematyki na poziomie rozszerzonym, przygotowujący do podjęcia studiów na kierunkach 

ekonomicznych 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższymi  ocenami  z matematyki 
 

Ilość uczestników 60   (2018/2019 - 30 osób, 2019/2020 - 30 osób) 

Ilość grup 3 grupy x 10 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa 

2.  Działanie 1.2 e- MATEMATYKA- zajęcia realizowane w oparciu o moduły e-learningowe 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższymi  ocenami  z matematyki 
 

Ilość uczestników  30   (2018/2019 - 15 osób, 2019/2020 - 15 osób) 

Ilość grup 1 grupa x 15 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa 

3. Działanie 1.3 TWORZENIE PREZENTACJI W PROGRAMIE PREZI 

Kryterium szczegółowe -uczniowie z najwyższą ogólną średnią ocen w semestrze 

poprzedzającym semestr, w którym uczeń ubiegać się będzie  

o zakwalifikowanie do grupy docelowej 

Ilość uczestników 48 (2018/2019 - 24 osoby, 2019/2020 - 24 osoby) 

Ilość grup 3 grupy x 8 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa 

4. Działanie 1.4  ECDL Base 

Kryterium szczegółowe -uczniowie z najwyższą ogólną średnią ocen w semestrze 

poprzedzającym semestr, w którym uczeń ubiegać się będzie  

o zakwalifikowanie do grupy docelowej 

Ilość uczestników 16 (2018/2019 - 8 osób, 2019/2020 – 8 osób) 

Ilość grup 1 grupa x 8 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach RPOWP na lata 2014-2020 

 

7 

 

2) ZADANIE 2 KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE U UCZNIÓW ZSHE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 

JĘZYKOWYCH I PRZYRODNICZYCH 

 

1. Działanie 2.1 OBÓZ JĘZYKOWY W ZAKOPANEM 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższymi  ocenami z j. angielskiego (grupa z j. 

angielskim) + frekwencja w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

- uczniowie z najwyższymi ocenami z j. niemieckiego (grupa z j. 

niemieckim) + frekwencja w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

Ilość uczestników 60 (2018/2019 - 30 osób, 2019/2020 - 30 osób) 

Ilość grup 2 grupy x 15 osób w każdym roku szkolnym 

grupa nr 1 - j. angielski 

grupa nr 2 – j. niemiecki 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa 

2. Działanie 2.2 ZAJĘCIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO I WŁOSKIEGO 

Kryterium szczegółowe -uczniowie z najwyższą ogólną średnią ocen + frekwencja  

w semestrze poprzedzającym semestr, w którym uczeń ubiegać się 

będzie o zakwalifikowanie do grupy docelowej 

Ilość uczestników 60 (2018/2019 - 30 osób, 2019/2020 - 30 osób) 

Ilość grup 3 grupy x 10 osób w każdym roku szkolnym 

grupa nr 1 - j. francuski 

grupa nr 2 - j. hiszpański 

grupa nr 3 - j. włoski 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa 

3. Działanie 2.3 LEKCJE Z EKSPERTAMI 

Kryterium szczegółowe 100% grupy docelowej uczniów 

-kl. I-II - EKOinspiracje   

-kl. III-IV- zajęcia w ramach j. obcego zawodowego z native speakerem 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa 

 

3) ZADANIE 3 KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE U UCZNIÓW ZSHE WŁAŚCIWYCH 

POSTAW/UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY 
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1.  Działanie 3.1 SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI 

Kryterium szczegółowe  100% grupy docelowej  uczniów 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa 

2.  Działanie 3.2 ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Kryterium szczegółowe  100% grupy docelowej  uczniów 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa 

3.  Działanie 3.3 POTENCJAŁ UCZNIA ZSHE POTENCJAŁEM PODLASIA- warsztaty połączone z wyjazdem 

edukacyjnym 

Kryterium szczegółowe -uczniowie z najwyższą ogólną średnią ocen + frekwencja  

w semestrze poprzedzającym semestr, w którym uczeń ubiegać się 

będzie o zakwalifikowanie do grupy docelowej 

Ilość uczestników 90 (2018/2019 - 45 osób (po 15 osób z każdego z 3 zawodów), 

2019/2020 - 45 osób (po 15 osób z każdego z 3 zawodów)) 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa  

 

4) ZADANIE 4 PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ UZYSKIWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ 

UCZNIÓW ZSHE -T. HOTELARSTWA 

1.  Działanie 4.1  KURS KELNER BARMAN 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

oraz najwyższą frekwencją w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

- uczniowie pełnoletni 

Ilość uczestników 60 (2018/2019 - 30 osób, 2019/2020 - 30 osób) 

Ilość grup 2 grupy x 15 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Hotelarstwa  

2.  Działanie 4.2 KURS BARISTA SOMMELIER 

Kryterium szczegółowe  - uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

oraz najwyższą frekwencją w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

- uczniowie pełnoletni 
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Ilość uczestników 60 (2018/2019 - 30 osób, 2019/2020 -  30 osób) 

Ilość grup 2 grupy x 15 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Hotelarstwa  

3. Działanie 4.3 CARVING I DEKORACJE STOŁU 

Kryterium szczegółowe  - uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

oraz najwyższą frekwencją w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

Ilość uczestników 40 (2018/2019 - 20 osób, 2019/2020 - 20 osób) 

Ilość grup 2 grupy x 10 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Hotelarstwa  

4. Działanie 4.4 MYSTERY GUEST, CZYLI SPOJRZENIE NA HOTEL OCZAMI GOŚCIA HOTELOWEGO- wyjazd 

edukacyjny 

Kryterium szczegółowe  - uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

oraz najwyższą frekwencją w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

Ilość uczestników 90 (2018/2019 - 45 osób, 2019/2020 - 45 osób) 

Zawód T. Hotelarstwa  

5. Działanie 4.5 ETYKIETA W HOTELU 

Kryterium szczegółowe  - uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

oraz najwyższą frekwencją w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

Ilość uczestników 30 (2018/2019 - 15 osób, 2019/2020 - 15 osób) 

Ilość grup 1 grupa x 15 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Hotelarstwa  

6. Działanie 4.6 SYSTEM WIZUALNEJ IDENTYFIKACJI FIRMY i DEKORACJE W OBIEKTACH HOTELOWYCH 

Kryterium szczegółowe  - uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

oraz najwyższą frekwencją w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

Ilość uczestników 20 (2018/2019 - 10 osób, 2019/2020 -  10 osób) 

Ilość grup 1 grupa x 10 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Hotelarstwa  
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5) ZADANIE 5 PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ UZYSKIWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ 

UCZNIÓW ZSHE- T. HANDLOWIEC 

1.  Działanie 5.1 e-SKLEP 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

oraz najwyższą frekwencją w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

Ilość uczestników 20 (2018/2019 - 10 osób, 2019/2020 - 10 osób) 

Ilość grup 1 grupa x 10 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Handlowiec 

2. Działanie 5.2 PROFESJONALNE NEGOCJACJE W SPRZEDAŻY 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

oraz najwyższą frekwencją w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

Ilość uczestników 20 (2018/2019 - 10 osób, 2019/2020 - 10 osób) 

Ilość grup 1 grupa x 10 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Handlowiec 

3. Działanie 5.3 AUTOPREZENTACJA ORAZ TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU SPOŁECZNEGO  

W MARKETINGU I SPRZEDAŻY 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

oraz najwyższą frekwencją w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

Ilość uczestników 20 (2018/2019 - 10 osób, 2019/2020 - 10 osób) 

Ilość grup 1 grupa x 10 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Handlowiec 

4. Działanie 5.4 KURS OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

oraz najwyższą frekwencją w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

- uczniowie pełnoletni  

- rekomendacja wychowawcy i pedagoga 

Ilość uczestników 20 (2018/2019 - 10 osób, 2019/2020 - 10 osób) 
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Ilość grup 1 grupa x 10 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Handlowiec 

5. Działanie 5.5 KURS NA PRAWO JAZDY KAT B 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

oraz najwyższą frekwencją w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

- uczniowie pełnoletni  

- rekomendacja wychowawcy i pedagoga 

Ilość uczestników 20 (2018/2019 - 10 osób, 2019/2020 - 10 osób) 

Ilość grup 1 grupa x 10 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Handlowiec 

6. Działanie 5.6 PROFESJONALNY HANDLOWIEC- wyjazd edukacyjny do Poznania 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

oraz najwyższą frekwencją w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

Ilość uczestników 90 (2018/2019 - 45 osób, 2019/2020 - 45 osób) 

Zawód T. Handlowiec 

 

 

 

6) ZADANIE 6 PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ UZYSKIWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ 

UCZNIÓW ZSHE- T. EKONOMISTA 

 

1. Działanie 6.1 OPROGRAMOWANIE  ERP 

 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

oraz najwyższą frekwencją w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

Ilość uczestników 40 (2018/2019 - 20 osób, 2019/2020 - 20 osób) 

Ilość grup 2 grupy x 10 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Ekonomista 

 

2. Działanie 6.2 MARKETING W SOCIAL MEDIA 

 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

oraz najwyższą frekwencją w semestrze poprzedzającym semestr,  
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w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

Ilość uczestników 20 (2018/2019 - 10 osób, 2019/2020 - 10 osób) 

Ilość grup 1 grupa x 10 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Ekonomista 

 

3. Działanie 6.3 ETYKIETA W BIZNESIE 
 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

oraz najwyższą frekwencją w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

Ilość uczestników 30 (2018/2019 - 15 osób, 2019/2020 - 15 osób) 

Ilość grup 1 grupa x 15 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Ekonomista 

 

4. Działanie 6.4 WIELKOPOLSCY GIGANCI BIZNESU- wyjazd edukacyjny do Poznania 
 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

oraz najwyższą frekwencją w semestrze poprzedzającym semestr,  

w którym uczeń ubiegać się będzie o zakwalifikowanie do grupy 

docelowej 

Ilość uczestników 90 (2018/2019 - 45 osób, 2019/2020 - 45 osób) 

Zawód T. Ekonomista 

 

 

 7) ZADANIE 7 KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH UCZNIÓW ZSHE 

 

1. Działanie 7.1 KURS KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO przygotowujący do egzaminu TELC 

 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższymi ocenami z  języka angielskiego 

Ilość uczestników 40 (2018/2019 - 20 osób, 2019/2020 - 20 osób) 

Ilość grup 2 grupy x 10 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa  

 

2. Działanie 7. 2 BUSINESS ENGLISH - kurs konwersacyjny z języka angielskiego zawodowego 

 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższymi ocenami z  języka angielskiego 

Ilość uczestników 20 (2018/2019 - 10 osób, 2019/2020 - 10 osób) 

Ilość grup 1 grupa x 10 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa  
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3. Działanie 7.3 DEUTSCH IM BERUF - kurs konwersacyjny z języka niemieckiego zawodowego 

 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najwyższymi ocenami z  języka niemieckiego 

Ilość uczestników 20 (2018/2019 - 10 osób, 2019/2020 - 10 osób) 

Ilość grup 1 grupa x 10 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa  

 

 

 8) ZADANIE 8 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZSHE - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE 

 

1. Działanie 8.1 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI - zajęcia przygotowujące do matury na 

poziomie podstawowym 

 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najniższymi ocenami z matematyki     

- opinia  nauczyciela matematyki 

Ilość uczestników 90 (2018/2019 - 45 osób, 2019/2020 - 45 osób) 

Ilość grup 3 grupy x 15 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa  

 

2.    Działanie 8.2 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA  NIEMIECKIEGO 

 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najniższymi ocenami z języka niemieckiego    

- uczniowie klas I-II 

Ilość uczestników 40 (2018/2019 - 20 osób, 2019/2020 - 20 osób) 

Ilość grup 2 grupy x 10 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa  

 

3.   Działanie 8.3 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA  ROSYJSKIEGO 

 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najniższymi ocenami z języka rosyjskiego  

- uczniowie klas I-II 

Ilość uczestników 20 (2018/2019 - 10 osób, 2019/2020 - 10 osób) 

Ilość grup 1 grupa x 10 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa  

 

4. Działanie 8.4 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najniższymi ocenami z języka angielskiego 

- uczniowie klas I-II 

Ilość uczestników 60 (2018/2019 - 30 osób, 2019/2020 - 30 osób) 

Ilość grup 3 grupa x 10 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa  
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5. Działanie 8.5 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 

 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z najniższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych 

objętych egzaminem w danej kwalifikacji w semestrze 

poprzedzającym semestr, w którym uczeń ubiegać się będzie  

o zakwalifikowanie do grupy docelowej 

Ilość uczestników 120 (2018/2019 - 60 osób, 2019/2020 - 60 osób) 

Ilość grup 6 grup x 10 osób w każdym roku szkolnym 

(jedna grupa dla każdej kwalifikacji objętej egzaminem- 3 zawody x 2 

kwalifikacje) 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa  

 

  

9) ZADANIE 9 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZSHE - KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

 

1. Działanie 9.1 KOŁO HOTELARSKO-TURYSTYCZNE ZSHE 

 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z zainteresowaniami w danej dziedzinie, z najniższą 

średnią ocen z przedmiotów zawodowych w semestrze 

poprzedzającym semestr, w którym uczeń ubiegać się będzie  

o zakwalifikowanie do grupy docelowej 

Ilość uczestników 60 (2018/2019 - 30 osób, 2019/2020 - 30 osób) 

Ilość grup 2 grupy x 15 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Hotelarstwa  

 

2. Działanie 9.2 SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Kryterium szczegółowe - uczniowie z zainteresowaniami w danej dziedzinie, z najniższą 

średnią ocen z przedmiotów zawodowych w semestrze 

poprzedzającym semestr, w którym uczeń ubiegać się będzie  

o zakwalifikowanie do grupy docelowej 

Ilość uczestników 60 (2018/2019 - 30 osób, 2019/2020 - 30 osób) 

Ilość grup 2 grupy x 15 osób w każdym roku szkolnym 

grupa nr 1- t. ekonomista 

grupa nr 2 – t. handlowiec 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec 

 

  

10) ZADANIE 10 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZSHE - OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA 
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1. Działanie 10.1 W GRUPIE ŁATWIEJ 

 

Kryterium szczegółowe  - rekomendacja pedagoga i wychowawcy 

 - uczniowie zagrożeni wykluczeniem z systemu edukacji 

 - w przypadku wolnych miejsc inni uczniowie, którzy pomogą 

koleżankom i kolegom w adaptacji w środowisku szkolnym 

Ilość uczestników 32 (2018/2019 - 16 osób, 2019/2020 - 16 osób) 

Ilość grup 1 grupa x 16 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa 

 

2. Działanie 10.2 ŻYĆ SKUTECZNIE 

 

Kryterium szczegółowe  - rekomendacja pedagoga i wychowawcy 

 - uczniowie zagrożeni wykluczeniem z systemu edukacji 

 - w przypadku wolnych miejsc inni uczniowie, którzy pomogą 

koleżankom i kolegom w adaptacji w środowisku szkolnym 

Ilość uczestników 60 (2018/2019 - 30 osób, 2019/2020 - 30 osób) 

Ilość grup 2 grupy x 15 osób w każdym roku szkolnym 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa 

 

 

11) ZADANIE 11 POMOC STYPENDIALNA DLA UCZNIÓW ZSHE SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH W ZAKRESIE 

PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 

 

Kryterium szczegółowe - średnia ocen z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku 

szkolnego - średnia ocen x 50% 

- osiągniecia w olimpiadach, konkursach, turniejach- suma punktów za 
osiągniecia x 30%, przy czym: 
 olimpiady, konkursy, turnieje ogólnopolskie: I miejsce 10 

punktów, II miejsce 8 punktów, III miejsce 6 punktów, tytuł 
laureata 4 punkty, udział 2 punkty (punkty nie sumują się –uczeń 
który uzyskał I miejsce uzyskuje 10 punktów) 

 olimpiady, konkursy, turnieje regionalne: I miejsce 5 punktów, II 
miejsce 4 punkty, III miejsce 3 punkty, tytuł laureata 2 punkty, 
udział  1 punkt (punkty nie sumują się –uczeń który uzyskał I 
miejsce uzyskuje 5 punktów) 

 konkursy szkolne: I miejsce 3 punkty, II miejsce 2 punkty, III 
miejsce 1 punkt 

- frekwencja w poprzednim roku szkolnym  - frekwencja x 20% 

Ilość uczestników 60 osób 

Zawód T. Ekonomista, T. Handlowiec, T. Hotelarstwa 
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12) ZADANIE 12 INDYWIDUALNE DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY  ORAZ UMIEJĘTNOŚCI  

I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI ZAWODU ZSHE- bony szkoleniowe 

 

Kryterium szczegółowe nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy zadeklarowali chęć 

dokształcania 

 

13) ZADANIE 13  DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY  ORAZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 

ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI ZAWODU ZSHE W RAMACH WDN - wyjazdy edukacyjne 

 

Kryterium szczegółowe 100% grupy docelowej nauczycieli 

 

 

§ 5 

Warunki i zasady uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/a jest do systematycznego, punktualnego i aktywnego 

uczestniczenia w działaniach realizowanych w projekcie, każdorazowo potwierdzanego własnoręcznym 

podpisem na liście obecności.  

2. Realizator dopuszcza nieobecność na zajęciach w wymiarze czasu nie przekraczającym 20% godzin 

szkoleniowych w stosunku do całkowitej liczby godzin przewidzianych na realizację tych zajęć. 

3. Nieobecność na zajęciach musi być każdorazowo usprawiedliwiona. Nieusprawiedliwione nieobecności 

na zajęciach będą skutkowały skreśleniem z listy uczestników projektu.  

4. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/a jest do brania udziału w badaniach ankietowych 

prowadzonych w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu. 

5. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności, w przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych 

niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania niniejszego regulaminu (np. długotrwała choroba). 

6. W przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z udziału w zajęciach realizowanych w ramach 

projektu z przyczyn nieuzasadnionych, leżących po stronie uczestnika/uczestniczki lub skreślenia z listy 

uczestników projektu spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w niniejszym 

regulaminie, uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany/a jest do niezwłocznego zwrotu 

otrzymanych materiałów szkoleniowych i promocyjnych w dobrym stanie, umożliwiającym ich 

wykorzystanie przez innego uczestnika. 

 

§ 6 

Organizacja zajęć w projekcie 

1. Uczestnik/uczestniczka otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych bezpłatnie.  

2. Zajęcia projektowe  odbywać się będą poza godzinami podstawowych zajęć lekcyjnych, a szczegółowy 

harmonogram zostanie dopasowany do możliwości czasowych uczestników. 

Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć dostępny będzie w biurze projektu oraz na stronie 

internetowej. 

3. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie ZSHE oraz w wypadku szkoleń zewnętrznych poza siedzibą Szkoły. 
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§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego 

zapisów. 
2. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący po zatwierdzeniu przez Dyrektora 

Szkoły. 

3. Regulamin jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie internetowej Szkoły. 
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 Projekt zarejestrowany  w SL2014 pod nr. RPPD.03.03.01-20-0126/17 jest realizowany zgodnie z umową nr UDA-RPPD.03.03.01-

20-0126/17-00 zawartą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego  w dniu 28 sierpnia 2018 r. 

Załącznik nr 1 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” 

Regionalny Program Operacyjny 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 

 

 Lp. Nazwa  

Dane uczestnika 

1 Rodzaj uczestnika (Uczeń/nauczyciel)  

2 Imię (imiona)  

3 Nazwisko  

4 PESEL  

5 Data urodzenia  

6 Wiek w chwili przystąpienia do projektu  

7 
Miejsce urodzenia 
(miejscowość, województwo) 

 

8 Płeć    K                                M 

9 Wykształcenie 
 

10 
Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka 
nad osobą zależną   TAK                                       NIE 

 
Dane kontaktowe 
adres korespondencyjny 

11 Kraj   

12 Województwo   

13 Powiat   

14 Gmina   

15 Ulica  

16 Nr domu i nr lokalu  

17 Kod pocztowy/poczta  

18 Miejscowość  

19 
Obszar wg stopnia urbanizacji 
(DEGURBA) 

Obszar wiejski (gminy wiejskie, wiejsko-                                    
miejskie, miasta do 25 tyś. mieszkańców) 
 
Obszar miejski (gminy miejskie i miasta 
powyżej 25 tyś.mieszkańców)   
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20 Telefon uczestnika   

21 Telefon rodzica  

22 Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

Dane dodatkowe 

23 
Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu  
OSOBA UCZĄCA SIĘ/OSOBA PRACUJĄCA 

 

24 
Sytuacja osoby na rynku pracy  
w momencie zakończenia udziału  
w projekcie (wypełnia REALIZATOR) 

 

25 Rodzaj przyznanego wsparcia (wypełnia 

REALIZATOR) 
 

26 Data rozpoczęcia udziału w projekcie 
(wypełnia REALIZATOR)  

 

27 Data zakończenia udziału w projekcie 
(wypełnia REALIZATOR) 

 

28 
Planowana data zakończenia edukacji  
w placówce edukacyjnej, w której 
skorzystano ze wsparcia 

 

29 Wykonywany zawód  

30 
Zakończenie udziału osoby w projekcie 
zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 
uczestnictwa 

 

31 Rodzaj przyznanego wsparcia  

32 Data rozpoczęcia udziału we wsparciu 
(wypełnia REALIZATOR) 

 

33 Data zakończenia udziału we wsparciu 
(wypełnia REALIZATOR) 

 

34 

Osoba należąca do:  
mniejszości narodowej lub etnicznej,  
 
migrant,  
 
osoba obcego pochodzenia 

  TAK                                NIE 

  TAK                                NIE 

  TAK                                NIE 

35 Osoba z niepełnosprawnościami  TAK                                 NIE 

36 
Osoba przebywająca w gospodarstwie 
domowym bez osób pracujących  TAK                                 NIE 

37 
W tym: w gospodarstwie domowym  
z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu  TAK                                 NIE 

38 
Osoba żyjąca w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby dorosłej  
i dzieci pozostającymi na utrzymaniu 

 TAK                                 NIE 

39 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (innej niż wymienione 
powyżej) 

 TAK                                 NIE 
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1. Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z prawdą. Zostałem pouczony  o odpowiedzialności za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji projektu. 
3. Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku dla potrzeb niezbędnych dla realizacji projektu. 
4. Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie tj.: 

 jestem uczniem/nauczycielem Technikum Handlowo-Ekonomicznego w Zespole Szkół Handlowo – 
Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku, 

 podane przeze mnie przy rekrutacji dane dotyczące kryteriów rekrutacyjnych np. średnia ocen   
z przedmiotów zawodowych i frekwencja zgodne są ze stanem faktycznym. 

5. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas pomocy  
i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników.  

6. Zobowiązuję się poinformować Koordynatora Projektu o ewentualnych zmianach w zakresie moich danych 
osobowych i  w zakresie warunków kwalifikujących mnie do udziału w projekcie.  

7. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie i oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a  
o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

 

Podpis uczestnika projektu/ opiekuna prawnego
1
:                                Data podpisania deklaracji: 

………………………………………………………..                          ……………………………. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Deklaracja uczestnictwa w projekcie w imieniu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia podpisywana jest przez przedstawiciela ustawowego  
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Projekt zarejestrowany  w SL2014 pod nr. RPPD.03.03.01-20-0126/17 jest realizowany zgodnie z umową nr UDA-RPPD.03.03.01-

20-0126/17-00 zawartą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego  w dniu 28 sierpnia 2018 r. 

 

Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU 
„NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” 

Regionalny Program Operacyjny 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 

 

 

W związku z przystąpieniem do/wzięciem udziału w realizacji projektu pn. „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - 

nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”  oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający 

siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926  Warszawa; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  

e-mail: iod@miir.gov.pl  oraz  iod@wrotapodlasia.pl; 
3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 

administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania 

realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów ustawy 

wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; 

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie 

zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania  

w ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego 

przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie  

z funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej/Instytucji 

Pośredniczącej - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 15-

888 Białystok,  beneficjentowi realizującemu projekt  - Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. 

M. Kopernika w Białymstoku, ul. gen. J. Bema 105, 15-370 Białystok, oraz podmiotom, które na 

zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - podmioty te zostaną wybrane w trakcie 

realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP,  Instytucji Pośredniczącej 

lub beneficjenta oraz mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym na 

zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta 

kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020;  

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:iod@wrotapodlasia.pl
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6) podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt 

4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie; 

7) kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-

2020 oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji, Podmioty świadczące 

usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi 

oraz Podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji;  

8) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz z 

przepisów prawa dot. archiwizacji; 

9) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu; 

10) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że 

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO; 

11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO; 

12) po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na 

rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji 

lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPOWP 2014-2020.  

 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*/OSOBY 

BIORĄCEJ UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTU 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Dotyczy uczestnika projektu. 
*
* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego  opiekuna. 


