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§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Kształcimy umiejętności 

praktyczne” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 , Oś priorytetowa III. Kompetencje i 

kwalifikacje, Działanie 3.3Kształcenia zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności 

podlaskiej gospodarki, Podziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

2. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. z siedzibą w Łomży przy ulicy Przykoszarowej 22, 18-400 

Łomża, na podstawie umowy nrUDA-RPPD.03.03.0-20-0122/17 zawartej w dniu 

24.07.2018r. pomiędzy wnioskodawcą –Miastem Łomża / Zespołem Szkół Mechanicznych 

i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży a Województwem Podlaskim, w imieniu, którego 

działa Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej „IZ RPOWP”  

3. Działania realizowane są na terenie Miasta Łomża na rzecz Beneficjentów Ostatecznych 

spełniających warunki uczestnictwa określone w § 5. 

4. Projekt realizowany jest od 01.06.2018r. 31.08.2020r.  

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji 

projektu pozostaje w gestii Prezydenta Miasta Łomża. 

 

§ 2 

Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1)Projekt- projekt „Kształcimy umiejętności praktyczne” realizowany zgodnie z umową 

UDA-RPPD.03.03.0-20-0122/17 zawarta w dniu 24.07.2018r. pomiędzy wnioskodawcą –

Miastem Łomża / Zespołem Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży a 

Województwem Podlaskim, w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego; 

2) Realizator projektu – Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży; 

3) Beneficjent Ostateczny/uczestnik – osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi 

w niniejszym regulaminie będąca nauczycielem lub uczniem Zespołu Szkół 

Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży i jednocześnie ucząca się w klasie o 

profilu zawodowym technicznym, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy w 

ramach projektu; 

4) EFS- Europejski Fundusz Społeczny; 

5) Biuro projektu – pokój nr 206, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża tel. (086) 219-87-93, 

tel./fax (086) 218-62-39e-mail: efs.zsmio@wp.pl; 

6) Strona internetowa projektu: www.efs.zsmio.pl;  

7) Kierownictwo Projektu – osoby pełniące funkcję koordynatora ds. projektu, specjalisty ds. 

projektu w realizowanym Projekcie; 

§ 3 

Założenia projektu 

Celem ogólnym Projektu jest zniwelowanie luki kompetencyjnej pomiędzy oczekiwaniami 

pracodawców a umiejętnościami uczniów i nauczycieli, uzyskanie świadomości swoich 

umiejętności, poznanie specyfiki lokalnego i regionalnego rynku pracy dla kobiet i mężczyzn. 
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§ 4 

Zasady rekrutacji nauczycieli 

1. Dyrektor szkoły dokona wyboru dwóch nauczycieli - uczestników jednotygodniowych 

(czterdziestogodzinnych), nieodpłatnych staży; spośród wszystkich chętnych nauczycieli 

przedmiotów zawodowych w ZSMiO Nr 5 w Łomży uwzględniając: 

- zbieżność programu stażu z nauczanymi przedmiotami,  

- plany związane z naborem i arkuszem organizacyjnym szkoły na następny rok szkolny, 

- zaangażowanie nauczyciela w prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. 

2. Nauczyciele, którzy nie zostaną zakwalifikowani mogą w ciągu 3 dni odwołać się od decyzji 

dyrektora ZSMiO nr 5 w Łomży do organu prowadzącego – Prezydenta Miasta Łomża. 

3. Kierownictwo projektu sugerując się preferencjami zakwalifikowanych nauczycieli 

podpisze umowy z firmami funkcjonującymi we wskazanych branżach. 

4. Nauczyciele odbędą staże w okresie wakacji 2019 lub 2020 roku. 

5. Nauczyciele po zakończeniu stażu sporządzą raport z jego realizacji. 

 

§ 5 

Zasady rekrutacji uczniów 

1. Rekrutację 12 uczniów - uczestników projektu, prowadzić będzie kierownictwo projektu po 

zasięgnięciu opinii przedstawicieli zakładów pracy wskazanych przez uczniów w listach 

motywacyjnych (pkt.4e). 

3. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans, z 

uwagi na mała liczbę kobiet kształcących się na kierunkach technicznych wszystkie 

kobiety zainteresowane udziałem w projekcie zostaną do niego zakwalifikowane. 

4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: 

a) wypełnienie i złożenie przez kandydata do biura projektu formularza rekrutacyjnego 

na staż (załącznik nr 1) niniejszego regulaminu w terminie określonym w 

harmonogramie rekrutacji uczestników (załącznik nr 2); 

b) umieszczenie na tablicy ogłoszeń alfabetycznej listy osób, które zgłosiły chęć 

uczestnictwa w stażach; 

c) analiza złożonych formularzy i ich ocena przez komisję rekrutacyjną 

d) umieszczenie na tablicy ogłoszeń projektu alfabetycznej listy16 kandydatów na staże 

i listy osób rezerwowych zakwalifikowanych na staże (komisja przy opracowywaniu 

listy osób zakwalifikowanych brać będzie pod uwagę liczbę chętnych z danego 

kierunku kształcenia, aby wspierać wszystkie kierunki nauczane w szkole)   

e) składanie odwołań do Dyrektora szkoły do zamieszczonej listy 

f) przygotowanie przez 16 kandydatów na staż listu motywacyjnego, w którym uzasadni 

on dlaczego jego osoba jest najbardziej predysponowana do odbycia stażu w 

zakładzie pracy; 

g) umieszczenie na tablicy ogłoszeń alfabetycznej listy 12 osób, które zostały 

zakwalifikowane na staż po konsultacji z pracodawcami. 

h) podpisanie umowy o staż z dyrektorem szkoły (załącznik nr 3) w terminie do 14 dni 

od dnia ogłoszenia list osób zakwalifikowanych na staże.  

 
 

§ 6 
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Etapy rekrutacji uczniów 

I etap - rekrutacja w terminie 4.02-15.03.2019r.  na staże realizowane w okresie wakacji 

2019 opisana w § 7 (12 uczniów); 

II etap - rekrutacja w terminie 2.01-28.02.2020r.  na staże realizowane w okresie wakacji 

2020 opisana w § 7 (12 uczniów). 

 

§ 7 

Warunki rekrutacji uczniów na staż 

1. W stażach mogą uczestniczyć uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i 

Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, uczęszczający do 

klas kształcenia technicznego, którzy wyrażą zgodę na uczestnictwo w stażach 

organizowanym w okresie wakacyjnym w 2019 r. dla pierwszej grupy oraz w 2020 r. dla 

drugiej grupy poprzez wypełnienia formularza rekrutacyjnego na staże (załącznik nr 1). 

2. Na staże zakwalifikowani będą jedynie uczniowie pełnoletni w pierwszej kolejności z klas 

maturalnych.  

3. Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w stażach realizowana będzie według 

kryteriów punktowych z uwzględnieniem proporcjonalnego przydziału miejscu w 

zależności od kierunków kształcenia realizowanych w szkole. W ramach tego samego 

kierunku kształcenia osoby zainteresowane otrzymywać będą punkty według następujących 

kryteriów: 

3.1. Uczniowie zakwalifikowani do innych zadań realizowanych w ramach projektu – 

max.10pkt. w zależności od opinii opiekuna koła. 

3.2. Punkty za frekwencję z uczęszczania na zajęcia realizowane w ramach projektu - 

maksymalnie 10pkt. (za każdy 1% po 0,1pkt.) 

3.3. Posiadają najwyższe wyniki z przedmiotów zawodowych wg e-dziennika, arkusza ocen 

liczone według: średnia ocena z przedmiotów zawodowych w klasie trzeciej i czwartej ( za 

I semestr) w zaokrągleniu do miejsc dziesiętnych pomnożona przez 4 (maksymalnie 24pkt.). 

3.4. Systematycznie uczęszczają na zajęcia lekcyjne wg e-dziennika – frekwencja za ostatnio 

zakończony semestr szkolny podzielony przez 5, wynik zaokrąglony do części dziesiętnych 

(maksymalnie 20pkt.), (dłuższa usprawiedliwiona nieobecność zostanie rozpatrzona 

indywidualnie przez komisję rekrutacyjną) 

3.5. Pochodzą z rodzin o niskim statusie społecznym lub niepełnych – wywiad 

wychowawcy, wnioski o stypendium socjalne-maksymalnie 10pkt. 

Sytuacja materialna i rodzinna oceniana według punktów:  

 dochód netto poniżej 580 zł i zamieszkanie w rodzinie zastępczej 10 pkt,  

 dochód netto 580 zł i wychowywanie w  niepełnej rodzinie 6 pkt,  

 dochód netto 580 zł lub wychowywanie w niepełnej rodzinie 3 pkt; 

3.6 Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię Poradni Pedagogiczna – 

Psychologicznej z orzeczeniem o kształceniu specjalnym -maksymalnie 4pkt. według 

punktacji: posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności 2pkt lub opinii PPP  z 

orzeczeniem o kształceniu specjalnym 1 pkt. 

3.7. Pochodzą z terenów wiejskich lub dojeżdżający wg księgi uczniów –maksymal. 5pkt. 

 

W zależności od odległości od Łomży: 

- do5 km – 1 pkt.; - od 15,1 do 20 km – 4 pkt.; 

- od 5,1 do 10 km – 2 pkt.; - powyżej 20,1 km – 5 pkt. 
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- od 10,1 do 15 km – 3 pkt.;  

4. W zależności o liczby osób zainteresowanych odbyciem stażu z poszczególnych kierunków 

kształcenia prowadzone będą rozmowy z pracodawcami w zakresie przyjęcia osób chętnych 

do odbycia staży. 

5. Wstępnie na staże zakwalifikowanych będzie max. 16 osób.  

6. Ostateczna rekrutacja uczestników na staże w formie listów motywacyjnych lub 

indywidualnej rozmowy przyszłych pracowników z pracodawcami. Po tym etapie zostanie 

wyłoniona grupa 12 osób zakwalifikowana do odbycia stażu. 

7. Następnie podpisane zostaną umowy z firmami, w których opisany będzie zakres zadań jakie 

będą wykonywane w czasie odbywania stażu jak również umiejętności jakich powinien 

nauczyć się stażysta wraz z podaniem jego stanowiska pracy. 

8. Po zakończeniu stażu każdy uczestnik sporządzi raport jego zrealizowania.  

 

§ 8 

Uprawnienia i obowiązki uczniów uczestników staży 

1. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do: 

a) udziału w stażu na który został zakwalifikowany; 

b) stypendium stażowego w wysokości maksymalnej 1992,50 zł (brutto). Wysokość 

wypłaconego stypendium zależy od spełnienia kryteriów, ustalonych wspólnie z 

pracodawcą, które uwzględnią zaangażowanie stażysty, punktualność, stopień 

opanowania nowych umiejętności; 

c) zwrotu kosztów wyżywienia i zakwaterowania w przypadku staży organizowanych 

poza miejscem zamieszkania stażysty i obszaru działania szkoły; 

d) zwrotu kosztów dojazdu w przypadku korzystania z najtańszych dostępnych  

publicznych środków transportu po przedstawieniu biletów za przejazdy. 

2. Każdy Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do: 

a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w stażu; 

b) podpisania oświadczenia, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go 

akceptuje; 

d) potwierdzania swojej obecności na stażu w formie złożenia podpisu na liście obecności 

w zakładzie pracy, do którego został zakwalifikowany; 

e) zwolnienia lekarskiego za dzień nieobecności w zakładzie pracy.  

f) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio 

monitoringowi, kontroli i ewaluacji stażu; 

g) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze 

uczestnictwo w stażu, 

h) sporządzenia raportu z przebiegu stażu, w którym BO wskaże umiejętności jakie w 

tym czasie kształcił oraz poda jakich umiejętności nauczył się w trakcie stażu. 

 

§ 9 

Zasady rezygnacji uczniów z udziału w Projekcie 

1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w stażu, gdy rezygnacja zostanie 

zgłoszona do Kierownictwa Projektu lub Biura projektu na 30 dni przed rozpoczęciem stażu 

– bez podania przyczyn. 

2. W trakcie realizacji stażu rezygnacja Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie jest 

dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga 
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usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego 

w ciągu 7 dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% 

zrealizowanych dni stażu, Realizator Projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.  

4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje utworzenie 

list rezerwowych uczestników; 

5. W przypadku rezygnacji uczestnika lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza 

osoba z listy rezerwowej. 

6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy 

uczestników staży w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału w stażu, 

Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu otrzymanego wsparcia. 

 

§ 10 

Zasady monitoringu i kontroli 

1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji stażu 

osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego regulaminu. 

2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika 

projektu w porozumieniu z opiekunem projektu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego, po zasięgnięciu opinii prawnej. 

3. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu, w oparciu o stosowne dokumenty programowe 

dotyczące wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy do Miasta Łomża jako 

wnioskodawcy Projektu w porozumieniu z Samorządem Województwa Podlaskiego - 

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. 

4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym 

poinformuje na stronie internetowej Projektu. 

5. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze projektu oraz na stronie 

internetowej Projektu. 
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