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Regulamin rekrutacji uczestników  
projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 
1. „Biurze projektu” –  należy przez to rozumieć siedzibę:  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza 

Korczaka w Dębicy, 39 -200 Dębica, ul. Ogrodowa 20, sala nr 15; 
2. „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja 

uczestników/uczestniczek do wszystkich grup wsparcia, w skład którego wejdą: dyrektor szkoły – jako 
przewodniczący komisji oraz jako członkowie - koordynator szkolny projektu  i nauczyciel.  

3. Okresie realizacji projektu – od 1 sierpnia 2012 r. do 31 października 2014 r.;  
4. „Projekcie” oznacza to Projekt pt. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności 
szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Partnerem jest POWIAT DĘBICKI - 
organ prowadzący szkołę - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy - Technikum nr 
3, ul. Ogrodowa 20; 

5. „Realizatorze” - należy przez to rozumieć  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  Dębicy 
6. „Terenach wiejskich” należy przez to rozumieć (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego), tereny 

położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza 
miastem) gminy miejsko – wiejskiej.  
 

§ 2 

Zakres wsparcia 

1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach zadania realizowanego 
przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy 

2. Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w 
Dębicy – Technikum nr 3 

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: 
4.1. Zajęcia dodatkowe z języka obcego zawodowego służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych: 
 „Język angielski w handlu” dla uczniów/uczennic ZSE klas o profilu technik handlowiec w ilości 30 godz. 

dydaktycznych dla każdej grupy; ilość grup 2 (jedna grupa w roku szkolnym 2012/2013 oraz jedna grupa w roku 
szkolnym 2013/2014); liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi maksymalnie 12 osób,  

 „Język angielski w gastronomii" dla uczniów/uczennic ZSE klas o profilu technik żywienia i gospodarstwa 
domowego oraz technik organizacji usług gastronomicznych w ilości 30 godz. dydaktycznych dla każdej grupy; 
ilość grup 2 (jedna grupa w roku szkolnym 2012/2013 oraz jedna grupa w roku szkolnym 2013/2014); liczba 
uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi maksymalnie 12 osób,  

 „Język niemiecki w gastronomii” dla uczniów/uczennic ZSE dla klas o profilu technik żywienia i gospodarstwa 
domowego oraz technik organizacji usług gastronomicznych w ilości 30 godz. dydaktycznych dla każdej grupy; 
ilość grup 2 (jedna grupa w roku szkolnym 2012/2013 oraz jedna grupa w roku szkolnym 2013/2014); liczba 
uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi maksymalnie 12 osób   

4.2. Zajęcia dodatkowe mające na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnych: 
 zajęcia kształcące umiejętności tworzenia wypowiedzi i rozwijania świadomości językowej uczniów dla 

uczniów/uczennic ZSE w ilości 30 godz. dydaktycznych dla każdej grupy; ilość grup 2 (jedna grupa w roku 
szkolnym 2012/2013 oraz jedna grupa w roku szkolnym 2013/2014); liczba uczestników/uczestniczek jednej 
grupy wynosi maksymalnie 20 osób, 

 zajęcia „Uczę się poprawnej komunikacji i współpracy w grupie” dla  uczniów/uczennic ZSE w ilości 30 godz. 
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dydaktycznych dla każdej grupy; ilość grup 2 (jedna grupa w roku szkolnym 2012/2013 oraz jedna grupa w roku 
szkolnym 2013/2014); liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi maksymalnie 12 osób, 
 

4.3. Dodatkowe zajęcia z matematyki służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych:  
 „Matematyka w ekonomii” dla uczniów/uczennic ZSE w zawodzie technik ekonomista ZSE w ilości 30 godz. 

dydaktycznych dla każdej grupy; ilość grup 2 (jedna grupa w roku szkolnym 2012/2013 oraz jedna grupa w roku 
szkolnym 2013/2014); liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi maksymalnie 12 osób, 

 „Matematyka w handlu” dla  uczniów/uczennic ZSE w zawodzie technik handlowiec ZSE w ilości 30 godz. 
dydaktycznych dla każdej grupy; ilość grup 2 (jedna grupa w roku szkolnym 2012/2013 oraz jedna grupa w roku 
szkolnym 2013/2014); liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi maksymalnie 12 osób, 

 „Matematyka w gastronomii” dla uczniów/uczennic ZSE klas o profilu technik żywienia i gospodarstwa 
domowego oraz technik organizacji usług gastronomicznych  w ilości 30 godz. dydaktycznych dla każdej grupy; 
ilość grup 2 (jedna grupa w roku szkolnym 2012/2013 oraz jedna grupa w roku szkolnym 2013/2014); liczba 
uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi maksymalnie 12 osób, 
 

4.4. Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych: 
 „ABC finansów i księgowości” dla uczniów/uczennic ZSE w zawodzie technik ekonomista ZSE w ilości 60 

godz. dydaktycznych dla każdej grupy; ilość grup ilość grup 3 (jedna grupa w roku szkolnym 2012/2013; jedna 
grupa w roku szkolnym 2012/2013(30 godz. dydaktycznych) i 2013/2014(30 godz. dydaktycznych); jedna grupa 
w roku szkolnym 2013/2014); liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi maksymalnie 12 osób, 

 „Profesjonalny handlowiec” dla uczniów/uczennic ZSE w zawodzie technik handlowiec w ilości 30 godz. 
dydaktycznych dla każdej grupy; ilość grup 2 (jedna grupa w roku szkolnym 2012/2013 oraz jedna grupa w roku 
szkolnym 2013/2014); liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi maksymalnie 12 osób, 

  „Menedżer produkcji gastronomicznej” dla uczniów/uczennic ZSE w zawodzie technika żywienia i 
gospodarstwa domowego w ilości 30 godz. dydaktycznych dla każdej grupy; ilość grup 2 (jedna grupa w roku 
szkolnym 2012/2013 oraz jedna grupa w roku szkolnym 2013/2014); liczba uczestników/uczestniczek jednej 
grupy wynosi maksymalnie 12 osób, 

 „Współczesne trendy w obsłudze gości” dla uczniów/uczennic ZSE w zawodzie klas o profilu technik żywienia 
i gospodarstwa domowego oraz technik organizacji usług w ilości 30 godz. dydaktycznych dla każdej grupy; 
ilość grup 2 (jedna grupa w roku szkolnym 2012/2013 oraz jedna grupa w roku szkolnym 2013/2014); liczba 
uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi maksymalnie 12 osób, 
 

4.5. Zajęcia dodatkowe z grafiki komputerowej: 
 „Tworzenie kampanii reklamowej” dla uczniów/uczennic ZSE z klas o profili technik organizacji reklamy w 

ilości 30 godz. dydaktycznych dla każdej grupy; ilość grup 2 (jedna grupa w roku szkolnym 2012/2013 oraz 
jedna grupa w roku szkolnym 2013/2014); liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi maksymalnie 
12 osób,  

4.6. Szkolenia zawodowe  i kursy zawodowe pozwalające uczniom  nabycie umiejętności pożądanych   
              na rynku pracy: 

  „Obsługa kas fiskalnych” dla 180 uczniów/uczennic ZSE  
 „Wózki widłowe” dla 24 uczniów/uczennic kierunku technik ekonomista i technik handlowiec ZSE  
 kurs prawa jazdy kat. B dla 15 uczniów/uczennic ZSE  
 kurs „Excel i Word w praktyce zawodowej dla 12 uczniów/uczennic ZSE  
 kurs fotografii dla 12 uczniów/uczennic kierunku technik organizacji reklamy ZSE  

 
4.7. Zajęcia grupowe i/lub indywidualne z doradcą zawodowym 
 doradztwem zawodowym objęci zostaną wszyscy chętni uczniowie klas maturalnych w 18 grupach, w wymiarze 

po 5 godzin na grupę przez dwa lata trwania projektu; razem 180 osób 
 doradztwem indywidualnym objęci zostaną stażyści w ilości 50 uczniów/uczennic ZSE – po 2 godz. 

dydaktyczne/stażystę 
 

4.8. „Staże i praktyki” 
 Praktyki u pracodawców dla wszystkich chętnych uczniów/uczennic ZSE w wymiarze 10 dni po 2 godziny  
 Staże dla 50 uczniów/uczennic ZSE na okres 4 tygodni (w ciągu tych 4 tygodni uczeń /uczennica ma spędzić na 

stażu 150 godzin) 
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5. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 4 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu 

umieszczonego na tablicy ogłoszeń.  
6. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu. 

 
 
 

§ 3 

Uczestniczki i uczestnicy Projektu 

1. W Projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w 
Dębicy – Technikum nr 3, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną 
zakwalifikowani do udziału w Projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.  

2. Uczestniczki i uczestnicy Projektu zostaną wybrane/-ni na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych.  
3. W przypadku, gdy ilość chętnych przekracza ilość miejsc przewidzianych na daną formę wsparcia Szkolna 

Komisja Rekrutacyjna  kierować się będzie, oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi kryteriami 
preferencyjnymi dla poszczególnych działań:  

3.1. Zajęcia dodatkowe z języka obcego zawodowego służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych: 
adresowane do uczniów/uczennic ZSE kierunków technik handlowiec, technik żywienia i gospodarstwa 
domowego, technik organizacji usług gastronomicznych. 
 

Kryterium  rekrutacji: 
  Język niemiecki w gastronomii”  - dla 1 grupy na rok szkolny 2012/2013: najniższe oceny 
końcoworoczne z języka niemieckiego z roku szkolnego 2011/2012 zgodnie z ilością dostępnych miejsc 
(Komisji Rekrutacyjnej dostarczony zostanie wypełniony przez nauczyciela języka niemieckiego załącznik 
nr 8 do Regulaminu rekrutacji); dla 2 grupy na rok szkolny 2013/2014: najniższe oceny końcoworoczne z 
języka niemieckiego z roku szkolnego 2012/2013 zgodnie z ilością dostępnych miejsc (Komisji 
Rekrutacyjnej dostarczony zostanie wypełniony przez nauczyciela języka niemieckiego załącznik nr 8 do 
Regulaminu rekrutacji); 
 „Język angielski w handlu”, dla grupy na rok szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014: najwyższe wyniki 
testu  kwalifikacyjnego zgodnie z ilością miejsc; (Komisji Rekrutacyjnej dostarczony zostanie wypełniony 
przez nauczyciela języka angielskiego przeprowadzającego test - protokół); 
  „Język angielski w gastronomii” - dla grupy na rok szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014: najwyższe 
wyniki testu  kwalifikacyjnego zgodnie z ilością miejsc; (Komisji Rekrutacyjnej dostarczony zostanie 
wypełniony przez nauczyciela języka angielskiego przeprowadzającego test -  protokół); 
 

3.2. Zajęcia dodatkowe mające na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnych: 
               adresowane do uczniów/uczennic ZSE 
 

Kryterium  rekrutacji:  
  „Zajęcia kształcące umiejętności tworzenia wypowiedzi i rozwijania świadomości językowej uczniów”  
         dla grupy rok szkolny 2012/2013 oraz grupy na rok szkolny 2013/2014  Najwyższe wyniki  testu  
kwalifikacyjnego zgodnie z ilością miejsc; (Komisji Rekrutacyjnej dostarczony zostanie wypełniony przez 
nauczyciela języka polskiego przeprowadzającego test -  protokół); 
 „Uczę się poprawnej komunikacji i współpracy w grupie” - dla grupy na rok szkolny 2012/2013 oraz 

2013/2014:  Najwyższe wyniki  testu  kwalifikacyjnego zgodnie z ilością miejsc; (Komisji Rekrutacyjnej 
dostarczony zostanie wypełniony przez nauczyciela języka polskiego przeprowadzającego test -  protokół); 
 

3.3. Dodatkowe zajęcia z matematyki służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych:  
adresowane do uczniów/uczennic ZSE kierunków technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i 
gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych 
 

Kryterium  rekrutacji: 
 „Matematyka w ekonomii”, „Matematyka w handlu”, „Matematyka w gastronomii” - dla grupy na rok 
szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014: Najsłabsze  wyniki  testu kwalifikacyjnego z matematyki  zgodnie z 
ilością miejsc;(Komisji Rekrutacyjnej dostarczony zostanie wypełniony przez nauczyciela matematyki 
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przeprowadzającego test -  protokół); 
 

3.4. Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych: 
adresowane do uczniów/uczennic ZSE kierunków technik ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i 
gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych 
 

Kryterium  rekrutacji: 
 „ABC finansów i księgowości” - pierwsza grupa klasy IV o profilu technik ekonomista w roku 
szkolnym 2012/2013: Najwyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych z roku szkolnego 2011/2012 
zgodnie z ilością miejsc (Komisji Rekrutacyjnej dostarczony zostanie wypełniony załącznik nr 7 do 
Regulaminu rekrutacji przez wychowawcę); rekrutacja dla drugiej i trzeciej grupy odbędzie się w roku 
szkolnym 2012/2013 z klas III  o profilu technik ekonomista : Najwyższa średnia ocen z przedmiotów 
zawodowych z roku szkolnego 2011/2012 zgodnie z ilością miejsc (Komisji Rekrutacyjnej dostarczony 
zostanie wypełniony załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji przez wychowawcę);  
 
 „Profesjonalny handlowiec” - pierwsza grupa w roku szkolnym 2012/2013: Najniższe oceny 
końcoworoczne z ekonomiki handlu z roku szkolnego 2011/2012 zgodnie z ilością miejsc(Komisji 
Rekrutacyjnej dostarczony zostanie wypełniony załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji); druga grupa w 
roku szkolnym 2013/2014: ); 2 grupa w roku szkolnym 2013/2014: Najwyższej średniej ocen z 
przedmiotów zawodowych z roku szkolnego 2012/2013 zgodnie  z ilością miejsc (Komisji Rekrutacyjnej 
dostarczony zostanie wypełniony załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji przez wychowawcę);  
 
  „Menedżer produkcji gastronomicznej” , „Współczesne trendy w obsłudze gości” -  dla grupy na rok 
szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014: Najwyższe wyniki testu kwalifikacyjnego z przedmiotów 
zawodowych zgodnie  z ilością miejsc;(Komisji Rekrutacyjnej dostarczony zostanie wypełniony przez 
nauczyciela przedmiotów gastronomicznych przeprowadzającego test -  protokół); 
 

3.5. Zajęcia dodatkowe z grafiki komputerowej: 
adresowane do uczniów/uczennic ZSE kierunku technik organizacji reklamy 
 

Kryterium  rekrutacji: 
   dla grupy na rok szkolny 2012/2013 oraz grupy 2013/2014: Najwyższe wyniki  testu kwalifikacyjnego 
z wiedzy informatycznej zgodnie  z ilością miejsc;(Komisji Rekrutacyjnej dostarczony zostanie 
wypełniony przez nauczyciela informatyki przeprowadzającego test -  protokół); 
 

3.6. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów lub takiej samej średniej  ocen 
to o kolejności na liście rankingowej rozstrzygać będzie wysokość dochodu (pierwsza na liście znajdzie się 
osoba z niższym dochodem na 1 członka rodziny za poprzedni rok). 
 

3.7. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostają umieszczone 
na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika/ uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje 
zakwalifikowany/-na kolejny/-na w rankingu uczeń/ uczennica z listy rezerwowej. 

 
3.8. Osoby niezakwalifikowane do projektu mogą złożyć odwołania do dyrektora szkoły w terminie 2 dni roboczych 

od daty zamieszczenia list osób zakwalifikowanych i list osób rezerwowych do danych działań projektowych. 
 

3.9. Listy zakwalifikowanych uczniów oraz listy rezerwowe będą ogłaszane na Tablicy ogłoszeń projektu. 
 

3.10. Uczniowie klas maturalnych mają pierwszeństwo przyjęcia na listę uczestników. W przypadku braku chętnych 
uczniów/uczennic z klas maturalnych dopuszcza się do rekrutacji osoby z klas programowo niższych. 

 
4. W przypadku, gdy ilość chętnych przekracza ilość miejsc przewidzianych na formę wsparcia: Szkolenia i kursy 

zawodowe. Szkolna Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie, oprócz wymogów określonych w ust.1, 
następującymi kryteriami preferencyjnymi dla poszczególnych działań:  

a) szkolenie „Obsługa kas fiskalnych” ”  
b) szkolenie „Wózki widłowe”  
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c) kurs prawa jazdy kat. B  
d) kurs „Excel i Word w praktyce”  
e) kurs fotografii   

 dochody miesięczne netto na osobę w rodzinie (według oświadczenia – załącznik nr 5 do niniejszego 
regulaminu); osoby zgłaszające chęć udziału w formach wsparcia szkolenia zawodowe w roku 
szkolnym 2012/2013 dostarczają Komisji Rekrutacyjnej zał. nr 5 za rok 2011; osoby zgłaszające chęć 
udziału w formach wsparcia szkolenia zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 dostarczają Komisji 
Rekrutacyjnej zał. nr 5 za rok 2012 

 średnia ocen końcoworocznych ze wszystkich nauczanych przedmiotów za rok szkolny poprzedzający 
rok, w którym prowadzona jest rekrutacja ( załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu wystawiany przez 
wychowawców)  

 miejsce zamieszkania ( na podstawie danych załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 
 w przypadku uczestników klas I roku szkolnego 2012/2013 oraz 2013/2014 w którym prowadzona jest 

rekrutacja bierze się średnią ocen ukończenia gimnazjum. (załącznik 9 do niniejszego regulaminu 
wystawiany przez wychowawców) 

4.1. DOCHÓD: osoby zgłaszające chęć udziału w formach wsparcia szkolenia zawodowe w roku szkolnym 
2012/2013 dostarczają Komisji Rekrutacyjnej zał. nr 5 - oświadczenie o dochodach  za rok 2011; osoby zgłaszające 
chęć udziału w formach wsparcia szkolenia zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 dostarczają Komisji 
Rekrutacyjnej zał. nr 5 - oświadczenie o dochodach  za rok 2012  
 

         Waga punktowa: 
a) dochód do wysokości do 300,00 zł netto na 1 członka rodziny/ 1 miesiąc – waga punktowa: 6 pkt. 
b) dochód w wysokości powyżej 300,00 zł do wysokości 600,00 zł netto na 1 członka rodziny / 1 miesiąc  – waga 

punktowa:  4pkt. 
c) dochód w wysokości powyżej 600,00 zł do wysokości 900,00 zł netto na 1 członka rodziny / 1 miesiąc   – waga 

punktowa: 3pkt. 
d) dochód w wysokości powyżej 900,00 zł do wysokości 1 200,00 zł netto na 1 członka rodziny/ 1 miesiąc – waga 

punktowa: 2 pkt. 
e) dochód powyżej 1200,00 zł netto na 1 członka rodziny 1 miesiąc – waga punktowa: 1pkt. 
 
4.2. ŚREDNIA OCEN: uczniowie i uczennice z najwyższą średnią ocen końcoworocznych ze wszystkich 

nauczanych przedmiotów za rok szkolny poprzedzający rok, w którym prowadzona jest rekrutacja ( załącznik 
nr 6 do niniejszego regulaminu). W przypadku uczniów klas pierwszych bierze się pod uwagę średnią ocen 
ukończenia gimnazjum. (załącznik 9 do niniejszego regulaminu) 
 

         Waga punktowa: 
a) średnia ocen od 5,01 do 6,00 - waga punktowa: 6 pkt. 
b) średnia ocen od 4,01 do 5,00- waga punktowa: 5 pkt. 
c) średnia ocen od 3,5 do 4,00 - waga punktowa: 4 pkt. 
d) średnia ocen od 3,01 do 3,49 - waga punktowa: 3 pkt. 
e) średnia ocen od 2,5 do 3,00 - waga punktowa: 2 pkt. 
f) średnia ocen mniej niż 2,5 - waga punktowa: 1 pkt. 

 
4.3. MIEJSCE ZAMIESZKANIA w pierwszej kolejności uczniowie i uczennice zamieszkali / łe na terenach 

wiejskich ( na podstawie danych załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 
         Waga punktowa : 

a) osoby zamieszkałe na terenach wiejskich – waga punktowa: 4 pkt. 
b) osoby zamieszkałe na terenach miejskich – waga punktowa:  2 pkt. 

 
4.4. Do szkoleń zawodowych zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają  najwyższą punktację kryterialną (w 

sumie). W przypadku uczniów z taką samą liczbą punktów pierwszeństwo będą miały osoby z niższym 
dochodem. 

 
4.5.  Dla działania projektowego: „Kurs prawa jazdy kat. B” oraz szkolenie w zakresie „Obsługi wózków 

widłowych” określono następujące dodatkowe kryteria rekrutacyjne: 
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a) 3 miesiące przed ukończenia 18 lat „Kurs prawa jazdy kat. B” a ukończone 18 lat „Obsługi wózków 
widłowych” 

b) w przypadku nie dostarczenia jednostce wykonującej usługę szkoleniową wymaganych 
dokumentów/zaświadczeń osoba zostaje skreślona z listy uczestników i na jej miejsce przechodzi osoba z 
listy rezerwowej. 

 
5. Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym adresowane do wszystkich uczniów/ uczennic ZSE klas IV w roku 

szkolnym 2012/2013 oraz klas IV w roku szkolnym 2013/2014 oraz zajęcia indywidualne z doradcą 
zawodowym dla stażystów biorących udział w projekcie.  
 

6. Praktyki; adresowane do wszystkich uczniów/ uczennic ZSE, chętnych do odbywania praktyk. Osoby 
zakwalifikowane do udziału w praktykach nie mogą brać udziału w rekrutacji do staży zawodowych. 
 

7. Staże: adresowane do 50 uczniów/ uczennic ZSE. Rekrutacja na staże ( w ilości 50 miejsc) zostanie 
przeprowadzona w roku szkolnym 2012/2013. Kryterium rekrutacji: najwyższa punktacja kryterialna (w sumie) 
zgodnie z kryteriami:  
a) dochody miesięczne netto na osobę w rodzinie (według oświadczenia – załącznik nr 5 do niniejszego 
regulaminu); osoby zgłaszające chęć udziału w formach wsparcia szkolenia zawodowe w roku szkolnym 
2012/2013 dostarczają Komisji Rekrutacyjnej zał. nr 5 za rok 2011; osoby zgłaszające chęć udziału w formach 
wsparcia szkolenia zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 dostarczają Komisji Rekrutacyjnej zał. nr 5 za rok 
2012 
b) średnia ocen końcoworocznych ze wszystkich nauczanych przedmiotów za rok szkolny poprzedzający 
rok, w którym prowadzona jest rekrutacja ( załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu wystawiany przez 
wychowawców)  
c) miejsce zamieszkania ( na podstawie danych załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 
d) W przypadku uczestników klas I roku szkolnego 2012/2013 oraz 2013/ w którym prowadzona jest 
rekrutacja bierze się pod uwagę średnią ocen ukończenia gimnazjum. (załącznik 9 do niniejszego regulaminu 
wystawiany przez wychowawców) 

 
7.1. DOCHÓD: osoby zgłaszające chęć udziału w formach wsparcia szkolenia zawodowe w roku szkolnym 
2012/2013 dostarczają Komisji Rekrutacyjnej zał. nr 5 - oświadczenie o dochodach  za rok 2011; osoby zgłaszające 
chęć udziału w formach wsparcia szkolenia zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 dostarczają Komisji 
Rekrutacyjnej zał. nr 5 - oświadczenie o dochodach  za rok 2012  
 

         Waga punktowa: 
a) dochód do wysokości do 300,00 zł netto na 1 członka rodziny/ 1 miesiąc – waga punktowa: 6 pkt. 
b) dochód w wysokości powyżej 300,00 zł do wysokości 600,00 zł netto na 1 członka rodziny / 1 miesiąc  – waga 

punktowa:  4pkt. 
c) dochód w wysokości powyżej 600,00 zł do wysokości 900,00 zł netto na 1 członka rodziny / 1 miesiąc   – waga 

punktowa: 3pkt. 
d) dochód w wysokości powyżej 900,00 zł do wysokości 1 200,00 zł netto na 1 członka rodziny/ 1 miesiąc – waga 

punktowa: 2 pkt. 
e) dochód powyżej 1200,00 zł netto na 1 członka rodziny 1 miesiąc – waga punktowa: 1pkt. 
 
7.2. ŚREDNIA OCEN: uczniowie i uczennice z najwyższą średnia ocen końcoworocznych ze wszystkich 

nauczanych przedmiotów za rok szkolny poprzedzający rok, w którym prowadzona jest rekrutacja ( załącznik 
nr 6 do niniejszego regulaminu). W przypadku uczestników klas I bierze się pod uwagę średnią ocen 
ukończenia gimnazjum. (załącznik 9 do niniejszego regulaminu) 
 

         Waga punktowa: 
a) średnia ocen od 5,01 do 6,00 - waga punktowa: 6 pkt. 
b) średnia ocen od 4,01 do 5,00- waga punktowa: 5 pkt. 
c) średnia ocen od 3,5 do 4,00 - waga punktowa: 4 pkt. 
d) średnia ocen od 3,01 do 3,49 - waga punktowa: 3 pkt. 
e) średnia ocen od 2,5 do 3,00 - waga punktowa: 2 pkt. 
f) średnia ocen mniej niż 2,5 - waga punktowa: 1 pkt. 
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7.3. MIEJSCE ZAMIESZKANIA w pierwszej kolejności uczniowie i uczennice zamieszkali / łe na terenach 

wiejskich ( na podstawie danych załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 
 

         Waga punktowa : 
a) osoby zamieszkałe na terenach wiejskich – waga punktowa: 4 pkt. 
b) osoby zamieszkałe na terenach miejskich – waga punktowa:  2 pkt. 

 
7.4. W przypadku uczniów z taką samą liczbą punktów pierwszeństwo będą miały osoby z niższym dochodem. 
 
7.5. Osoby nie zakwalifikowane do staży będą umieszczone na liście rezerwowej.  W razie rezygnacji osób 
zakwalifikowanych na staże wchodzą osoby z listy rezerwowej. 

 
8. Uczennice i uczniowie mają prawo do udziału w więcej niż jednej formie wsparcia udzielanej w ramach projektu (z 
wyłączeniem § 3pkt 6)  
 
9. Wszystkie wyniki rekrutacji zostaną umieszczone na Tablicy ogłoszeń projektu w ZSE w Dębicy 
 

§ 4 

Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci. 
2. Rekrutacja pod względem płci uwzględnia charakter i specyfikę szkoły (większa liczba uczennic w szkole). 
3. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie wg następującego harmonogramu: w roku szkolnym 2012/2013 - 

praktyki, staże, szkolenia zawodowe : Obsługa kas fiskalnych, kurs prawa jazdy kat. B grupa I i II, kurs Excel i 
Word w praktyce zawodowej, kurs fotografii, staże, zajęcia dodatkowe grupa I (wszystkich typów) oraz grupa II i III 
ABC finansów i księgowości; w roku szkolnym 2013/2014 zostanie przeprowadzona rekrutacja dla form wsparcia: 
szkolenia zawodowe -Obsługa wózków widłowych grupa I i II, kurs prawa jazdy kat. B grupa III oraz zajęcia 
dodatkowe grupa II (wszystkich typów oprócz III grupy ABC finansów i księgowości ) w roku szkolnym 2013/2014  

4. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie roku szkolnego, o ile nie uniemożliwia tego charakter zajęć. 
5. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na Tablicy ogłoszeń projektu w siedzibie szkoły oraz przekazywane 

będą w formie ustnej przez wychowawców klas.  
6. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie składają formularz zgłoszeniowy (wzór załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami w zależności od formy wsparcia, o których mowa 
w formularzu, do koordynatora / koordynatorki z ramienia szkoły (w biurze Projektu) w terminie ogłaszanym przez 
Komisje Rekrutacyjną ( z wyjątkiem praktyk) 

7. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie do praktyk zawodowych składają formularz zgłoszeniowy 
(wzór załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w formularzu, 
do koordynatora / koordynatorki z ramienia szkoły (w biurze Projektu) w terminie do dnia  06 września roku 
szkolnego 2012/2013. 

8. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat/kandydatka może zostać poproszony bezpośrednio 
lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków 
w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych. 

9. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione w ciągu 3 dni 
roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane. 

10. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna za rekrutację. 
11. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie 

niniejszego regulaminu.  
12. Uczeń / uczennica zakwalifikowany/-na do udziału w Projekcie może zostać skreślony z listy uczestników 

w przypadku: 
 na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia lub wniosek koordynatora uzasadniony rażącym 

naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach, 
 w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia powyżej 20% zajęć, 
 samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki, 

Jednocześnie w ww. przypadkach Partner zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Uczestnika/Uczestniczki 
zwrotu kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie. 
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13. Udział danego/ej ucznia/uczennicy w Projekcie może ustać również w przypadku: 
 skreślenia z listy uczniów danej szkoły, 
 przyczyn losowych (np. długotrwała choroba). 

14. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników Projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie12 i 13 
dokonuje koordynator wpisując równocześnie na listę uczestniczek i uczestników (o ile jest to uzasadnione 
merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji zajęć / kursu) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do 
zastąpienia osoby skreślonej z listy. 

15. Koordynator szkolny informuje na piśmie koordynatora Projektu o zdarzeniach, o których mowa w ust. 12, 13 i 14 
niezwłocznie po zaistniałych zmianach. 

16. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczniów/uczennic:  
 podpisuje deklarację uczestnictwa w Projekcie - załącznik nr 2;  
 podpisuje oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - 

załącznik nr 3;  
 podaje dane osobowe zgodnie z zakresem danych osobowych uczestników/uczestniczek biorących udział w 

Projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – załącznik nr 4. 
17.  Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są w 

Biurze Projektu (sala nr 15).  
18.  Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej szkoły uczestniczącej w Projekcie oraz w biurze 

Projektu. 
19.  O pozytywnym ukończeniu danej formy wsparcia i jednocześnie możliwości uzyskania zaświadczenia w tym 

zakresie świadczy: 
 uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć (w tym w skali wszystkich godzin – maksymalnie 20% 

nieobecności); 
 pozytywnie zaliczeniu testu końcowego lub innej formy weryfikacji wiedzy/umiejętności zrealizowanej 

przez nauczyciela/instruktora danej formy wsparcia; 
 w przypadku kursów dających uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami instytucji 

certyfikujących. 
 w przypadku prawa jazdy kategorii B – zdany egzamin wewnętrzny potwierdzony przez instruktora 

ośrodka, w którym odbywa się egzamin, 100 % uczestnictwa z zajęciach zgodnie z uregulowaniami 
prawnymi 

 
§ 5 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 3 września 2012 r.  
2. Uczestniczka / uczestnik Projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w zajęciach w 

wyznaczonych terminach. 
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora Projektu. 
 
 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do projektu. 
Załącznik nr 2 – Deklaracja udziału w projekcie 
Załącznik nr 3 – Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Załącznik nr 4 –  Zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek Projektu możliwych do przetwarzania 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie rodzica o ilości członków w rodzinie oraz osiągniętym za rok poprzedni dochodzie netto 
Załącznik nr 6 – Oświadczenie wychowawcy klasy o średniej ocen końcoworocznych ze wszystkich przedmiotów w 
roku szkolnym poprzednim 
Załącznik nr 7 –Oświadczenie wychowawcy klasy o średniej ocen końcoworocznych z przedmiotów zawodowych w 
poprzednim roku szkolnym  
Załącznik nr 8 – Oświadczenie nauczyciela przedmiotu o ocenie końcoworocznej  z poprzedniego roku szkolnego  
Załącznik nr 9  – Oświadczenie wychowawcy klasy o średniej ocen ukończenia gimnazjum  
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Przygotował:   Szkolny Koordynator Projektu: Małgorzata Ognisty 
 
 
Nauczyciel: Joanna Chwał 
 

Zatwierdził: Dyrektor jednostki: Krzysztof Górecki 
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu rekrutacji 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 
„PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” 

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do udziału w Projekcie, 
będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach: dydaktycznych, rozwijających kompetencje kluczowe, 
podnoszących kwalifikacje zawodowe, doradztwie edukacyjno – zawodowym, kursach, szkoleniach, stażach i 
praktykach.1  
Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do soboty2 w przewidzianym okresie, tj. od 17 września 2012r. do 31 
sierpnia 2014r. 
Prosimy o czytelne wypełnienie formularza. 

I. Dane uczestniczki / uczestnika: 

  

Imię / Imiona  

Nazwisko  

Płeć  

Wiek w chwili przystępowania 
do projektu 

 

PESEL  

Opieka nad dziećmi do lat 7 
lub opieka nad osobą zależną3 

 

Ulica4  

Nr domu  

Nr lokalu  

Miejscowość  

Obszar 5 a) miejski    

                                                             
1 Należy zmodyfikować w zależności od oferty zajęć zaplanowanych w programie rozwojowym danej szkoły / danych szkół. 
2 jw.  
3
Pod tym określeniem rozumie się fakt posiadania przez uczestnika projektu pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej zgodnie z definicją zawartą w ustawie  o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004). 
4 Należy podać adres zamieszkania, tzn. taki adres, który umożliwi dotarcie do tej osoby w przypadku kiedy zostanie ona wylosowana do udziału w badaniu ewaluacyjnym. 
5 Obszar miejski to obszar położony w granicach administracyjnych miast. 
  Obszar wiejski powinien być rozumiany zgodnie z definicją Głównego Urzędu statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanych w 

rejestrze Terytorialnym. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska 
(leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskich w ramach gminy miejsko – wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu 
identyfikatorowi terytorialnemu. 
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b) wiejski6 

Kod pocztowy  

Województwo  

Powiat  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej (e-
mail) 

 

Przynależność do mniejszości 
narodowej lub etnicznej 

 

Fakt bycia migrantem  

Fakt bycia osobą 
niepełnosprawną 

 

Nazwa szkoły  

 

II. Wybór formy wsparcia: 
1. Zajęcia dodatkowe z języka obcego zawodowego służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych: 

 
NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR FORMY WSPARCIA7 
 „Język angielski w handlu”  
 „Język angielski w gastronomii”  
 „Język niemiecki w gastronomii”  
 

2. Zajęcia dodatkowe mające na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnych:  
NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR FORMY WSPARCIA8 
zajęcia  kształcące umiejętności tworzenia wypowiedzi i rozwijania 
świadomości językowej uczniów 

 

zajęcia „Uczę się poprawnej komunikacji i współpracy w grupie”  
     
 3.     Dodatkowe zajęcia z matematyki służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych: 
NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR FORMY WSPARCIA9 
 „Matematyka w ekonomii”  
 „Matematyka w handlu”  
 „Matematyka w gastronomii”  
 

                                                                                                                                                                                                            
6 Niewłaściwe skreślić 
7  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
8  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
9  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
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      4.      Dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych: 
NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR FORMY WSPARCIA10 
„ABC finansów i księgowości” zajęcia dla technika ekonomisty    
„Profesjonalny handlowiec” zajęcia dla technika handlowca   
„Menedżer produkcji gastronomicznej” zajęcia dla uczniów kierunków 
gastronomicznych   

 

„Współczesne trendy w obsłudze gości”  zajęcia dla uczniów 
kierunków gastronomicznych  

 

      5.      Zajęcia dodatkowe z grafiki komputerowej:  
NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR FORMY WSPARCIA11 
zajęcia  „Tworzenie kampanii reklamowej”    
      6.    Szkolenia i kursy zawodowe pozwalające uczniom  nabycie umiejętności pożądanych na rynku pracy: 
NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR FORMY WSPARCIA12 
szkolenie „Obsługa kas fiskalnych”  
szkolenie „Wózki widłowe”  
kurs prawa jazdy kat. B  
kurs „Excel i Word w praktyce”  
kurs fotografii  
      7.    Zajęcia grupowe i/lub konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym 

NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR FORMY WSPARCIA13 
zajęcia grupowe z doradcą zawodowym  
zajęcia indywidualne dla stażystów z doradcą zawodowym  

8.  Staże i praktyki 

NAZWA ZAJĘĆ WYBÓR FORMY WSPARCIA14 
praktyki zawodowe w zakładach pracy  
staże u pracodawców  
zajęcia indywidualne przygotowujące do stażu  
 
Oświadczam, że: 
1)      zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień, 
2)      zostałem/am poinformowany o źródle dofinansowania projektu, 
3)      wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji, 
4)      wyrażam zgodę na badania ankietowe i ewaluacyjne związane z realizacją szkolenia, 
5)      wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku wyłącznie na potrzeby realizacji 
projektu i jego promocji oraz informuję, że z tego tytułu nie będę żądać wynagrodzenia finansowego, 
6)      wyrażam zgodę na dokonanie wpisu na listę rezerwową. 
 
 

…………………...                                   ………………………. 
Miejscowość i data                                    Czytelny podpis uczestnika / uczestniczki projektu 
 
 
                        
                                                                  ………………………… 
                                                                   Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 15 
 

                                                             
10  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
11  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
12  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
13  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
14  Należy wstawić znak „X” przy wybranych zajęciach 
15 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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Załącznik nr 2  
do Regulaminu rekrutacji 

 
 
 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” 

 

 

  

 Ja niżej podpisana / -y …………………………………………………………… 

Deklaruję udział w Projekcie Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanym przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki oraz oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie zawarte w 
Regulaminie rekrutacji. 
 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em pouczona/-y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 
prawdą. 

 

 

 
 

 

 

 

…………………...                                   ………………………. 
Miejscowość i data                                    Czytelny podpis uczestnika / uczestniczki projektu 
 
 
                        
                                                                  ………………………… 
 
                                                                   Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 16 
 
 
 
 

 

 

   

                                                             
16 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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Załącznik nr 3  
do Regulaminu rekrutacji 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU  

 

W związku z przystąpieniem do Projektu Podkarpacie stawia na zawodowców oświadczam, że przyjmuję do 
wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję 
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 
2/4, 00-926 Warszawa; 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt 2 lub art. 27 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. z 
2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu 
Podkarpacie stawia na zawodowców, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, ul. Lisa-Kuli 20; 35-025 Rzeszów, Beneficjentowi realizującemu 
Projekt POWIATOWI DĘBICKIEMU i podmiotom, które na zlecenie Partnera projektu uczestniczą w 
realizacji projektu - Zespół Szkół  Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, ul. Ogrodowa 20, 
39 – 200 Dębica oraz Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, ul. Ignacego Lisa 2, 
39 – 200 Dębica . Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na 
zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta badania 
ewaluacyjne w ramach PO KL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej PO KL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach PO KL; 

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 

 

……………………….  ………………………. 
 
Miejscowość i data                                    Czytelny podpis uczestnika / uczestniczki projektu 
 
 
                        
                                                                   ………………………… 
                                                                   Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego17   

 

 

                                                             
17 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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Załącznik nr 4 
do Regulaminu rekrutacji 

 
Zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek biorących udział w projekcie ,,Podkarpacie stawia na 
zawodowców” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 
CZĘŚĆ PIERWSZA: 
Dane wspólne 
Lp.  Nazwa  
1 Tytuł projektu Podkarpacie stawia na zawodowców 
2 Nr projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 

3 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt 
 

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach 

4 Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego 

5 Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt ------------------------------------------------- 
6 Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu 0 

7 Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wsparciem w ramach projektu 0 
 

 
CZĘŚC DRUGA: 
Dane uczestników projektu, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS 
 Lp.  

 
Nazwa  

1 Imię (imiona)  
2 Nazwisko  
3 Płeć  
4 Wiek w chwili przystępowania do projektu  
5 PESEL  
6 Wykształcenie  

Dane uczestnika 
 

7 Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą 
zależną 

 

8 Ulica  
9 Nr domu  
10 Nr lokalu  
11 Miejscowość  
12 Obszar  
13 Kod pocztowy  
14 Województwo  
15 Powiat  
16 Telefon stacjonarny  
17 Telefon komórkowy  

Dane 
kontaktowe 

18 Adres poczty elektronicznej (e-mail)  
19 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do 

projektu 
 

20 Rodzaj przyznanego wsparcia  
21 Wykorzystanie we wsparciu technik: elearning/blended 

learning 
 

22 Data rozpoczęcia udziału w projekcie  
23 Data zakończenia udziału w projekcie  
24 Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z 

zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 
 

Dane dodatkowe 
 

25 Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia  
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu rekrutacji 
 
 
OŚWIADCZENIE RODZICA O ILOŚCI CZŁONKÓW W RODZINIE ORAZ OSIĄGNIĘTYM ZA ROK 
POPRZEDNI DOCHODZIE NETTO 
 
Rodzina* uczennicy/ucznia ..............................….......................... klasy …............. szkoły: Zespół Szkół 

Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy w zawodzie ....................................... . liczy …........ osób: 

Lp. Imię i Nazwisko Data 
urodzenia 
 

Stopień 
pokrewieństwa 
 

Miejsce 
Pracy/nauki 
 

Wysokość 
dochodu 
netto w zł za 
rok ……. 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
 
Dochód netto** za rok …………. łącznie wyniósł: ..............................., na 1 członka rodziny rocznie 
….................................. ,na 1 członka rodziny miesięcznie ...............................  
 
 
Oświadczam, że uprzedzona/uprzedzony o odpowiedzialności karnej potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawdziwość danych zamieszczonych w oświadczeniu. 
 
…………………...................   ….....................……………………. 
Miejscowość i data    Czytelny podpis uczestnika /Uczestniczki projektu 
 
 
* Rodzina to rodzice oraz rodzeństwo do 18 roku życia uczące się oraz powyżej 18 roku życia które kontynuuje naukę do 
25 roku życia i pozostaje na utrzymaniu rodziców. Z wykluczeniem osób, które studiują zaocznie i jednocześnie pracują. 
** dochód netto stanowi dochód obliczony na podstawie różnych źródeł przychodów np. z tytułu umowy o pracę, 
dochód z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz dochodów z innych niewymienionych źródeł minus koszty 
uzyskania przychodów (przychód – koszty uzyskania przychodu) pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne 
minus składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczone od podatku minus podatek należny. 
 
…… ………………………………… 
12 Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 6 

do Regulaminu rekrutacji 
 
 

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCY KLASY O ŚREDNIEJ OCEN KOŃCOWOROCZNYCH ZE 
WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW W ROKU SZKOLNYM POPRZEDNIM 

 
 
Oświadczam, że uczniowie klasy…..........  kształcący się w roku szkolnym ……………........ w Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy w zawodzie ................................... uzyskali ze wszystkich 
nauczanych przedmiotów w roku szkolnym poprzednim końcoworoczną średnią ocen wg tabeli: 
 

Lp. Imię i nazwisko Średnia ocen końcoworocznych 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Potwierdzam, że dane zamieszczone powyżej są zgodne z dokumentacją szkolną. 

 

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

Miejscowość i data    Czytelny podpis wychowawcy klasy 

 

 

 

 

 



 
 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

 
Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców,  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy tel.14 670 25 74 

 
Załącznik nr 7 

do Regulaminu rekrutacji 
 

OŚWIADCZENIE  WYCHOWAWCY  KLASY  O  ŚREDNIEJ  OCEN KOŃCOWOROCZNYCH  Z  
PRZEDMIOTÓW  ZAWODOWYCH W  POPRZEDNIM  ROKU  SZKOLNYM  

 
 
Oświadczam, że uczniowie klasy ….......... kształcący się w roku szkolnym ……………........  
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy w zawodzie ................................... uzyskali 
w poprzednim roku szkolnym średnią ocen  końcoworocznych z przedmiotów zawodowych wg tabeli: 
 

Lp. Imię i nazwisko Średnia ocen końcoworocznych  z 
przedmiotów zawodowych 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Potwierdzam, że dane zamieszczone powyżej są zgodne z dokumentacją szkolną. 

 

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

Miejscowość i data    Czytelny podpis wychowawcy klasy 
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Załącznik nr 8 
do Regulaminu rekrutacji 

 
 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU 
 O OCENIE KOŃCOWOROCZNEJ  Z POPRZEDNIEGO ROKU SZKOLNEGO  

 
 
Oświadczam, że uczniowie klasy ….......... kształcący się w roku szkolnym ……………........  w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy w zawodzie ................................... 

.................................................................................................................................................................... 

uzyskali w roku szkolnym poprzednim oceny z przedmiotu ……………………………………………..   wg tabeli: 

Lp. Imię i nazwisko Średnia roczna 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Potwierdzam, że dane zamieszczone powyżej są zgodne z dokumentacją szkolną. 

 

 

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

Miejscowość i data    Czytelny podpis nauczyciela uczącego 
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Załącznik nr 9 
 

do Regulaminu rekrutacji 

 
 

OŚWIADCZENIE WYCHOWAWCY KLASY O ŚREDNIEJ OCEN UKOŃCZENIA GIMNAZJUM 
 
 
Oświadczam, że uczniowie klasy I ….. kształcący się w roku szkolnym ……………........  w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy w zawodzie ................................... 

.................................................................................................................................................................... 

uzyskali średnią ocen  ukończenia gimnazjum wg tabeli: 

Lp. Imię i nazwisko Średnia roczna 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Potwierdzam, że dane zamieszczone powyżej są zgodne z dokumentacją szkolną. 

 

 

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

Miejscowość i data    Czytelny podpis wychowawcy klasy 

 


