
 

Projekt pn.„Mechanika najwyższych lotów” współfinansowany przez Unię Europejską  
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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„MECHANIKA NAJWYŻSZYCH LOTÓW” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu 

rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu oraz zasady uczestnictwa 

w projekcie „Mechanika najwyższych lotów”. 

2. Projekt „Mechanika najwyższych lotów” realizowany jest przez Branżową Szkołę 

I Stopnia nr 3 i Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. 

Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach.  

3. Projekt „Mechanika najwyższych lotów” jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

4. Projekt realizowany jest od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. 

5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie podawany jest do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej szkoły w zakładce PROJEKTY. 

 

§ 2 

Uczestnicy projektu 

1. Do projektu w wyniku rekrutacji zostaną zakwalifikowani:  

a) uczniowie i uczennice spełniające następujące kryteria: 

i. uczą się w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół 

Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach, 

ii. uczą się w Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. 

Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach, 

iii. posiadać wysoki poziom motywacji do zdobywania dodatkowych 

kwalifikacji oraz gotowości do odbywania miesięcznych praktyk i staży 

zawodowych głównie w czasie wolnym od zajęć szkolnych (wakacje, 

ferie), 

iv. złożenie w określonym czasie formularza rekrutacyjnego 

(w przypadku niepełnoletniego ucznia podpisanego również przez 

rodzica/opiekuna prawnego); 

b) nauczyciele i nauczycielki spełniające następujące kryteria: 
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i. są pracownikami w Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana 

Roweckiego „Grota” w Gliwicach. 

ii. posiada kwalifikacje nauczyciela zawodu lub instruktorów do 

praktycznej nauki zawodu, 

iii. złożenie w określonym czasie formularza rekrutacyjnego z ogólny 

planem wykorzystania zdobytych kwalifikacji w dalszej pracy 

nauczyciela zawodu. 

 

 

II. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 

 

§ 3 

Proces rekrutacji dla uczniów 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie przez Pana Leszka Zymana w Zespole 

Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach,           

ul. Kilińskiego 24a, pokój nr 206 (II piętro) w poniedziałek, wtorek w godzinach 

11:30-14:00 i czwartek, piątek w godzinach 8:00-12:20. 

2. Formularze zgłoszeniowe (załącznik nr 1a) są do pobrania u Pana Leszka Zymana 

oraz na stronie internetowej zssam.gliwice.pl. 

3. Przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych będzie prowadzone: 

a) w okresie 01 styczeń – 31 marzec 2019 rok, 

b) jeżeli będzie potrzeba uzupełnienia listy uczestników po terminie, zawartym 

w podpunkcie a) 

 

4. W celu wyboru uczestników projektu powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, 

w skład której wejdzie: przedstawiciel dyrekcji, koordynator projektu. Dodatkowo 

w skład komisji może wejść nauczyciel praktycznej nauki zawodu. 

5. Do 7 dni od momentu zakwalifikowania przez Komisję uczestników każdy 

kandydat zostanie powiadomiony za pomocą e-dziennika o wynikach rekrutacji do 

projektu i terminie rozpoczęcia planowanych działań – w przypadku 

zakwalifikowania. 

6. W przypadku nie zrekrutowania pełnej liczby uczestników przeprowadzony 

zostanie dodatkowy nabór poprzez wskazanie uczniów przez wychowawców, dla 

których uczestnictwo w projekcie byłoby potrzebne i wspólnie z pedagogiem będą 

rozpoznawać bariery uczestnictwa i przezwyciężać je. W sytuacji większej liczby 

osób zostanie utworzona lista rezerwowa. 

7. Lista rezerwowa zostanie uruchomiona przy oszczędnościach (możliwość 

dodatkowych grup) albo usunięcie uczestnika z wysoką nieusprawiedliwioną 

absencją na zajęciach. 
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8. Uczestnikiem projektu można zostać tylko jeden raz. 

9. Formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 4 

Proces rekrutacji dla nauczycieli 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie do 31 marca 2019 rok. 

2. Formularze zgłoszeniowe (załącznik nr 1b) są do pobrania u Pana Leszka Zymana 

oraz na stronie internetowej 206 lub zssam.gliwice.pl. 

3. Wypełnione formularze będą przyjmowane w sekretariacie Zespołu Szkół 

Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach, pokój nr 1a 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. 

4. Do 7 dni od zakończenia przyjmowania Formularzy przedstawiciel dyrekcji Zespołu 

Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach, wyłoni 

10 nauczycieli zgodnie z kryteriami § 2, pkt 1b). 

5. Formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 

 

 

III. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

§ 5 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązana jest do: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

b) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

c) podpisanie Deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 2) i oświadczenia 

(załącznik nr 3), 

d) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 

e) przystępowania do testów i egzaminów przewidzianych w programie zajęć, 

f) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu, monitoringiem 

i ewaluacją. 

 

§ 6 

Zakres wsparcia 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia: 

1. dla uczniów: 

a) doradztwo edukacyjno-zawodowe: indywidualne konsultacje i grupowe 

warsztaty; 
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b) szkolenia w zakresie : przygotowania na studia, z języka obcego 

zawodowego, kurs SEP do 1 kV, obsługa klimatyzacji, posługiwania się 

dronami, kurs mechaników samolotów ultralekkich, podwyższenie 

kwalifikacji techniki jazdy, diagnostyka podwozi pojazdów, weryfikacja i 

naprawa elementów układów: napędowego, kierowniczego, zawieszenia, 

hamulcowego, obsługi i naprawy kół i ogumienia, łączenia i pomiarów 

instalacji elektrycznych; 

c) doskonalenie praktycznych umiejętności podczas miesięcznych praktyk i 

staży zawodowych. 

 

2. dla nauczycieli: 

 
a) szkolenia w zakresie: Studia podyplomowe: Budowa, obsługa i naprawa 

pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych, szkolenie z zakresu 

diagnostyka i naprawa nowoczesnych silników spalinowych, obsługa 

klimatyzacji, posługiwania się dronami. 

 

§ 7 

Organizacja usług 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

2. Aby otrzymać zaświadczenie ukończenia projektu uczestnicy zobowiązani są do 

posiadania co najmniej 80% frekwencji w zajęciach objętych programem.  

3. Uczestnicy projektu są zobowiązani do każdorazowego usprawiedliwienia 

nieobecności na zajęciach u prowadzącego zajęcia. 

4. Koordynator projektu dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane 

chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na 

podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub karty leczenia szpitalnego. 

5. Uczestnik projektu jest zobowiązany do poinformowania koordynatora projektu 

o planowanej dłuższej absencji z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. 

6. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik jest 

zobowiązani do uzyskania zgody koordynatora projektu na kontynuację 

uczestnictwa w projekcie. 

7. Uczestnik projektu zostaje wykluczona z uczestnictwa w projekcie i traci prawo do 

wszelkich świadczeń, gdy: 

 opuści zajęcia bez usprawiedliwienia, 

 złoży fałszywe oświadczenia w dokumentacji rekrutacyjnej poświadczające 

nieprawdę, 

 rażąco naruszy niniejszy Regulamin. 
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8. Podczas uczestnictwa w praktykach zawodowych uczestnikowi przysługuje, m. in.: 

a) wynagrodzenie dla uczniów za odbywanie praktyk i staży zawodowych, 

b) odzież robocza, 

c) zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie, ubezpieczenie OC, szkolenie BHP 

(w zależności od potrzeb). 

 

9. Uczestnik projektu odbywający praktykę i staż zawodowy: 

a) przestrzega ustalonego przez pracodawcę zajęcia rozkładu czasu praktyki i 

stażu zawodowego, 

b) sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem praktyki i stażu 

zawodowego oraz stosuje się do poleceń pracodawcy, o ile nie są one 

sprzeczne z prawem, 

c) przestrzega wszystkich przepisów i zasad obowiązujących pracowników 

zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, 

tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych. 

 

10. Koordynator projektu na wniosek pracodawcy może pozbawić uczestnika projektu 

możliwości kontynuowania praktyki lub stażu zawodowego w przypadku: 

a) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia zajęć; 

b) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie praktyk i 

staży zawodowych w szczególności stawienia się do pracy w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków 

psychotropowych, spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub 

środków psychotropowych; 

c) naruszenia przez uczestnika projektu przepisów prawa i regulaminu pracy 

obowiązującego u pracodawcy; 

d) niezrealizowania programu praktyki lub stażu zawodowego. 

 

11. Pracodawca po zakończonym okresie odbywania praktyki lub stażu zawodowego 

wydaje opinię o przebiegu praktyki/stażu według wzoru przedstawionego przez 

koordynatora projektu. 

12. Wszelkie warunki uczestnictwa w praktykach i stażach zawodowych odpowiadają 

warunkom uczestnictwa w projekcie, o których mowa w § 5 niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 8 

Zasady rezygnacji z uczestniczenia w projekcie 
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1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczestnik zobowiązany jest do 

złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy w przypadku 

naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia 

społecznego.  

3. W przypadku skreślenia uczestnika z przyczyn nieuzasadnionych lub w przypadku 

rażącego naruszenia niniejszego regulaminu jest on zobowiązany do wniesienia 

opłaty stanowiącej 100% wartości wszystkich form wsparcia otrzymanych 

w ramach projektu (np. usługi szkoleniowe, usługi doradcze, koszt dojazdów, 

koszt odzieży roboczej, koszt wyżywienia, koszt materiałów szkoleniowych) 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o skreśleniu z listy uczestników. 

Wysokość opłaty zostaje ustalona indywidualnie w odniesieniu do każdego 

uczestnika przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności dotyczących jego udziału 

w projekcie. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez 

koordynatora projektu w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian 

w w/w Regulaminie, o czym informuje niezwłocznie uczestników projektu, poprzez 

zamieszczenie aktualnego Regulaminu na stronie internetowej -  zssam.gliwice.pl 

3. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019r. 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1a – Formularz zgłoszeniowy dla uczniów. 

Załącznik nr 1b – Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli. 

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa. 

Załącznik nr 3 – Oświadczenia. 

 

                                                                ZATWIERDZIŁ 

 


