REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Akcja – kwalifikacja 2”
w
Zespole Szkół Handlowych
I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
pn. „Akcja – kwalifikacja 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10, Innowacyjna Edukacja,
Działanie 10.1, Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3, Kształcenie
zawodowe w ramach ZIT.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
państwa.
3. Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest podniesienie jakości i efektywności
kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 14 zespołów Szkół zawodowych z
otoczeniem społeczno -gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku
pracy.
4. Projekt realizowany jest w okresie: 01.10.2018 r. – 30.08.2020 r.
5. O udział w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie/uczennice Technikum Handlowego
kształcący się w następujących zawodach: technik handlowiec, technik handlowiec o specjalności
organizacji reklamy, technik handlowiec o specjalności eksploatacji portów i terminali, technik
przemysłu mody, technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik lotniskowych służb operacyjnych.

II.

Wybór uczestników/uczestniczek projektu

1. Rekrutację uczestników/czek przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół Handlowych w
Bydgoszczy, powołana przez dyrektora szkoły.
2. Termin rekrutacji określony będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibie Zespołu Szkół
Handlowych oraz na stronie internetowej: www.zsh.bydgoszcz.pl w każdym roku szkolnym
obejmującym okres realizacji projektu..
3. Wykaz wsparcia realizowanego przez Zespół Szkół Handlowych

zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego
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l.p.

nazwa zajęć

ilość
grup

ilość
uczniów
w grupie

1.

PITAGORAS… ZNAM zajęcia dodatkowe
przygotowujące do
egzaminu maturalnego
z matematyki

2

10

1.

2.

3.

4.

ilość
godzin
dla
grupy
34

termin
realizacji

nauczyciel
prowadzący

dodatkowe
uwarunkowania

I grupa
D. Regulska
uczniowie klas IV
rok
szkolny
2018/19
II grupa
rok
szkolny
2019/20
zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności kluczowe, przygotowujące do wejścia na rynek pracy
AKADEMIA FOTOGRAFII
2
8
50
I grupa
A. Kałużny
dla zawodu
+ wyjazdowe warsztaty
rok
technik
z fotografii artystycznej
szkolny
organizacji
2018/19
reklamy/technik
II grupa
handlowiec
rok
szkolny
2019/20
SZKOLNA AGENCJA
2
6
20
I grupa
A. Mirowska
dla zawodu
REKLAMOWA
rok
technik
szkolny
organizacji
2018/19 –
reklamy
II sem.
II grupa
rok
szkolny
2019/20 –
II sem.
KURS OBSŁUGI KASY
4
6
12
2 grupy
A. Cichańska
zajęcia dla
FISKALNEJ
rok
zawodów technik
szkolny
organizacji
2018/19
reklamy, technik
2 grupy
eksploatacji
rok
portów i
szkolny
terminali, technik
2019/20
technologii
odzieży i technik
przemysłu mody,
technik
lotniskowych
służb
operacyjnych
COREL w PRAKTYCE I 2
4
19
I grupa
A. Cichańska dla zawodu
warsztaty połączone z
rok
technik
wizytą studyjną w
szkolny
organizacji
agencji reklamowej)
2018/19 –
reklamy oraz
I sem.
technik
II grupa
handlowiec
rok
szkolny
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5.

ZAMKNIJ OCZY I
SŁUCHAJ - warsztaty z
rejestracji i edycji
dźwięku

2

8

6.

COREL w PRAKTYCE II warsztaty połączone z
wizytą studyjną w
agencji reklamowej)

2

4

7.

NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE W
PRZEMYŚLE
ODZIEŻOWYM

2

10

1.

KURS OBSŁUGI
WÓZKÓW
JEZDNIOWYCH O
NAPEDZIE
ELEKTRYCZNYM I
SPALINOWYM

2

10

2.

KURS OPERATORA
DRONA UAVO/VLOS - w
zasięgu wzroku

2

5

2019/20 –
I sem.
15
I grupa
rok
szkolny
2019/20 –
I sem.
II grupa
rok
szkolny
2019/20 –
II sem.
12
I grupa
rok
szkolny
2018/19 –
II sem.
II grupa
rok
szkolny
2019/20 –
II sem.
30
I grupa
rok
szkolny
2018/19
II grupa
rok
szkolny
2019/20
szkolenia i kursy
35
I grupa
rok
szkolny
2018/19 –
II sem.
II grupa
rok
szkolny
2019/20 –
II sem.
45
I grupa
+
rok
egzamin
szkolny
2018/19 –
II sem.
II grupa
rok
szkolny
2019/20 –
II sem.

R. Konikowski

dla zawodów
technik realizacji
nagrań i
nagłośnień

A. Cichańska

dla zawodu
technik
organizacji
reklamy oraz
technik
handlowiec

I. Grosicka

dla zawodu
technik przemysłu
mody

firma zewnętrzna

dla pełnoletnich
w momencie
rozpoczęcia kursu
uczniów
kształcących się w
zawodach technik
handlowiec oraz
technik
eksploatacji
portów i terminali
dla pełnoletnich
w momencie
rozpoczęcia kursu
uczniów
kształcących się w
zawodach technik
organizacji
reklamy oraz
technik
eksploatacji
portów i terminali

firma zewnętrzna

doradztwo zawodowe
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1.

Zajęcia realizowane w
formie warsztatów
mające na celu
przygotowanie
uczennic/uczniów do
wejścia w kolejny etap
edukacji oraz w etap
pracy zawodowej

rok
szkolny
2018/19
i 2019/20

A.
Wojciechowska

4. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego
przez uczestnika/uczestniczkę formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły, ul. Gajowa 94.
5. Kryteria formalne:
a. Uczestnik/uczestniczka jest uczniem Zespołu Szkół Handlowych w następujących
zawodach: technik handlowiec, technik handlowiec o specjalności organizacji reklamy,
technik handlowiec o specjalności eksploatacji portów i terminali, technik przemysłu mody,
technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik lotniskowych służb operacyjnych..
b. dotychczas/aktualnie nie brali/ły udziału w tej samej formie wsparcia w ramach Poddziałania
10.1.3, Osi Inwestycyjnej 10 Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P,
c. zainteresowanie uczestnictwem w danej formie wsparcia wyrażone poprzez złożenie
formularza zgłoszeniowego,
d. w chwili rozpoczęcia stażu/praktyki mają ukończone 18 lat (kursy - warunek dostępu udziału
w kursie).
6. O zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy na wybraną formę wsparcia w ramach projektu „Akcja kwalifikacja 2” zadecyduje komisja rekrutacyjna, która weźmie pod uwagę następujące kryteria
premiujące:

Kryterium premiujące
Pozytywny wynik egzaminu
kwalifikacyjnego w danym
zawodzie

Sposób dokumentacji
W formularzu zgłoszeniowym
informacja potwierdzona
sekretariat szkoły

Frekwencja na zajęciach
szkolnych w poprzednim roku
szkolnym.
Opinia wychowawcy

W formularzu zgłoszeniowym
informacja potwierdzona przez
wychowawcę
W formularzu zgłoszeniowym
opinia wpisana przez
wychowawcę i/lub nauczyciela

Liczba punktów
1 egzamin – 2 pkt
2 egzaminy - 4 pkt
3 egzaminy* - 6 pkt
* dotyczy zawodu technik
technologii odzieży
1 – 5 godz. nieuspr. - 5 pkt
6 – 10 godz. nieuspr. - 3 pkt
11 – 20 godz. nieuspr. - 1 pkt
Zła - 0 pkt
Dobra – 2 pkt
Bardzo dobra – 4 pkt
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Uczeń pochodzący z terenów
wiejskich
Trudna sytuacja rodzinna,
ekonomiczna

W formularzu zgłoszeniowym
informacja potwierdzona przez
wychowawcę
Informacja wychowawcy lub
pedagoga

Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
Nie - 0 pkt.
Tak - 4 pkt.

7. Uczestnikami projektu zostają osoby, które uzyskały najwyższą sumę punktów.
8. Uczestnik/uczestniczka projektu może wziąć udział w maksymalnie w 3 formach wsparcia w tym
samym czasie.
9. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.
10. Komisja rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się
do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy
rezerwowej.
11. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej
Zespołu Szkół Handlowych.
12. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
13. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, składając u
szkolnego koordynatora projektu stosowne oświadczenie.
14. Skreślenie z listy uczestników/czek projektu następuje, gdy:
a) uczestnik/uczestniczka opuścił/a 20% zajęć/szkolenia/kursu,
b) uczestnik/uczestniczka przerwał/a udział w projekcie,
c) zaistnieją inne zdarzenia losowe.

III.

Postanowienia końcowe

1. Bieżące informacje na temat zajęć realizowanych w ramach projektu będą publikowane na stronie
internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Handlowych.
2. Za kontakt z uczestnikami projektu, osobami prowadzącymi zajęcia, opiekunami stażu i
pracodawcami odpowiada koordynator szkolny.
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