
 

„Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w powiecie brodnickim” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic 

do projektu RPKP.10.02.03-04-0034/19  

„Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w powiecie brodnickim” 

 

§ 1 

Przedmiot regulaminu oraz informacje o projekcie 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji i uczestnictwa 

uczniów/uczennic w projekcie pn. RPKP.10.02.03-04-0034/19 „Wdrażanie kwalifikacji 

rynkowych ZSK w powiecie brodnickim”.  

2. Projekt pn. „Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w powiecie brodnickim” zwany 

dalej Projektem, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  

10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 

10.2.3 Kształcenie zawodowe.  

3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  udział 

w Projekcie jest bezpłatny. 

4. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy do 1.04.2023 poprzez 

doposażenie placówek i organizację dodatkowych staży i szkoleń dla 145 uczniów oraz 

studiów podyplomowych i szkoleń dla 3 nauczycieli. 

§ 2 

Uczestnicy/uczestniczki projektu 

1. W ramach Projektu danym wsparciem przewidzianym dla danego zawodu objęci zostaną 

wyłącznie uczniowie/uczennice Technikum i Szkoła Branżowa I Stopnia w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. 

§ 3 

Formy wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu 

W ramach Projektu przewidziano następujące formy wsparcia:  

1. Doposażenie pracowni zawodowych:  

a) Doposażenie warsztatów szkolnych: monter sieci i instalacji sanitarnych – warsztaty 

szkolne; 
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b) Doposażenie pracowni zawodu dla kierunku technik informatyk: pracownia urządzeń  

techniki komputerowej; 

c) Doposażenie pracowni zawodu dla kierunku technik budownictwa – warsztaty szkolne.  

2. Szkolenia dla nauczycieli:  

a) Szkolenie z uprawnień instruktorskich koparko-ładowarki dla nauczycieli zawodu; 

b) Studia podyplomowe z obszaru mechatroniki dla nauczycieli zawodu. 

3. Szkolenia dla uczniów: 

a) Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D – 20 osób; 

b) Tworzenie witryn internetowych – 20 osób; 

c) Prowadzenie obsługi biura – 20 osób; 

d) Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia – 

40 osób; 

e) Montowanie stolarki budowlanej – 20 osób; 

f) Szkolenie z obsługi koparko-ładowarki – 25 osób. 

4. Organizacja staży dla uczniów – 60 osób.  

§ 4 

Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Brodnicy. 

2. Rekrutacja poprzedzona będzie działaniami informacyjno – promocyjnymi. 

3. Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w Projekcie dostępne będą w biurze 

Projektu mieszczącym się w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy 

Europejskich Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18 87-300 Brodnica, 

zwanym dalej Biurem, oraz u Asystenta szkolnego. 

4. Formularze zgłoszeniowe na wzorze określonym w Załączniku Nr 1 do Regulaminu, 

należy składać w wersji papierowej w sekretariacie szkoły lub u Asystenta szkolnego.  
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5. Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia odbywać się z będzie zgodnie  

z harmonogramem i założeniami Projektu. 

6. Formalne kryteria rekrutacji:  

a) status ucznia/uczennicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Brodnicy, kształcącego się w poszczególnym zawodzie.  

b) uczeń/uczennica jest zainteresowany/a uczestnictwem w danej formie wsparcia, 

które wyraża poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego; 

c) w chwili rozpoczęcia stażu zawodowego lub szkolenia uczeń/uczennica ma 

ukończone 18 lat (staże – jeżeli jest to wymóg pracodawców, szkolenia – jeśli jest 

to warunek dostępu udziału w szkoleniu). 

7. Kryteria premiujące (stosuje się tylko w przypadku jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy 

planowaną liczbę miejsc na daną formę wsparcia):  

1) ostania średnia frekwencja ucznia/uczennicy (udokumentowana w formularzu 

zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę):  

a) wysoka (od 80,1% - 100,00%) – 5 pkt 

b) średnia (od 70,1% - 80,00%) – 3 pkt 

2) ostatnia średnia ocena z danego przedmiotu zawodowego (udokumentowana  

w formularzu zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę): 

a) 6 - 10 pkt 

b) 5 – 8 pkt 

c) 4 – 6 pkt 

d) 3 i poniżej – 4 pkt 

3) pozostałe kryteria: 

a) miejsce zamieszkania:  

- obszar wiejski – 10 pkt 

            - obszar miejski – 5 pkt 

b) orzeczenie o niepełnosprawności – 5 pkt 
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8. Za rekrutację odpowiedzialna będzie Komisja rekrutacyjna składająca się z Asystenta 

szkolnego, pracowników pedagogicznych znającego sytuację dydaktyczno-

wychowawczą oraz psychologiczno-pedagogiczną uczniów/uczennic. Całość procesu 

rekrutacji nadzorował będzie Koordynator Projektu.  

9. Z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół odzwierciedlający 

listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w danej formie wsparcia. W 

przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki na jego/jej miejsce zrekrutowany 

zostanie kolejny uczestnik.  

10. Asystent szkolny poinformuje uczniów/uczennice o wynikach rekrutacji  

i zakwalifikowaniu do poszczególnych form wsparcia.  

11. W  przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w danej formie 

wsparcia, pisemne oświadczenie o tej rezygnacji należy złożyć u Asystenta szkolnego. 

12. Uczeń/uczennica wybrany/a przez Komisję rekrutacyjną do udziału w danej formie 

wsparcia staje się uczestnikiem/uczestniczką projektu z chwilą podpisania deklaracji 

uczestnictwa w projekcie wraz z odpowiednimi oświadczeniami.  

13. Podczas rekrutacji uczniowie/uczennice w równym stopniu będą mogli uczestniczyć  

w oferowanych formach wsparcia. 

§ 5 

Prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek Projektu 

1. Uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo zgłaszać swoje opinie i uwagi dotyczące 

udzielanego wsparcia. Uwagi i opinie można przekazywać na adres Starostwa 

Powiatowego w Brodnicy ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica z dopiskiem „Wdrażanie 

kwalifikacji rynkowych ZSK w powiecie brodnickim” lub drogą elektroniczną na 

adres: monika.kozdra@brodnica.com.pl. 

2. Uczestnik/uczestniczka Projektu (w przypadku uczestnika/uczestniczki 

niepełnoletniego/niej również rodzic/opiekun prawny) zobowiązany/a jest do 

zapoznania się z aktualnym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic 

w Projekcie oraz przestrzegania jego zapisów.  

3. Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do przestrzegania ogólnie 

przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas 

realizacji Projektu. 
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4. Uczestnik/uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do wypełniania ankiet i innych 

wymaganych dokumentów w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu, jak 

i udziału w procesie ewaluacji nadzorowanej przez Instytucję Zarządzającą 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 (IZ RPO WK-P), tj. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub 

przeprowadzonej przez inne uprawnione podmioty zewnętrzne na zlecenie IZ RPO 

WK-P, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub innego podmiotu, który 

zawarł umowę lub porozumienie z IZ RPO WK-P lub ww. ministrem na realizację 

ewaluacji, każdorazowo na wniosek tych podmiotów.  

5. Udział w każdej formie wsparcia jest obowiązkowy. Każdy uczestnik/uczestniczka 

zobowiązany/a jest do punktualnego stawiania się i aktywnego uczestnictwa we 

wsparciu.  

6. Uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest ukończyć zaplanowaną formę 

wsparcia.  

7. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w przypadku zaistnienia 

poważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalsze uczestnictwo w Projekcie   

i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.  

8. Pełnoletni/a uczestnik/uczestniczka Projektu lub rodzic/opiekun prawny 

niepełnoletniego/niej uczestnika/uczestniczki Projektu musi wypełnić załącznik nr 2  

w którym  wyraża lub nie wyraża zgody na nieodpłatne używanie wizerunku w tym  

w formie zdjęć, nagrań, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach zamieszczania w mediach tj. Internet, 

prasa, telewizja strona www itp.  wyłącznie na potrzeby niekomercyjnej działalności 

prowadzonej przez Powiat Brodnicki, w celu promocyjnym Projektu oraz na potrzeby 

informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, a także na potrzeby  

IZ RPO WK-P.  

§ 6 

Przepisy końcowe  

1. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu RPKP.10.02.03-04-0034/19 

„Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w powiecie brodnickim”.  
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2. Zasady określone w niniejszym Regulaminie nie naruszają zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami w projektach edukacyjnych.  

3. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją Projektu w ramach Powiatu 

Brodnickiego sprawował będzie Koordynator Projektu we współpracy z jednostkami 

organizacyjnymi Powiatu Brodnickiego zaangażowanymi w realizację Projektu.  

4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 

Koordynator Projektu.  

5. Powiat Brodnicki zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub 

wprowadzania dodatkowych postanowień. Informacja o każdej zmianie zostanie 

umieszczona na stronie internetowej www.brodnica.com.pl. 

6. Załączniki do niniejszego Regulaminu:  

Zał. nr 1 – Wzór formularza zgłoszeniowego  

Zał. nr 2 – Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

Zał. nr 3 – Klauzula Informacyjna 

7. Wypełnienie załącznika nr 1 (Formularza zgłoszeniowego ucznia/uczennicy do 

projektu), załącznika nr 2 (Zgody na przetwarzanie wizerunku uczestnika projektu), 

załącznika nr 3 (Klauzuli Informacyjnej) stanowi potwierdzenie zapoznania się  

z Regulaminem.  
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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  DLA UCZNIA/UCZENNICY 

do projektu RPKP.10.02.03-04-0034/19  

„Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w powiecie brodnickim” 

1. Imię   

2. Nazwisko   

3. 

Jestem 

uczniem/uczennicą 

 

*należy podkreślić właściwą 

szkołę i wpisać zawód 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Brodnicy 

o Technik……………………………………… 

o Branżowa Szkoła I Stopnia ……………….. 

 

 

4. Klasa   

5. 

Numer telefonu 

kontaktowego 

(obowiązkowo)  

 

6. 
Adres e-mail:  

(obowiązkowo) 
 

7. 

Planowana data 

zakończenia edukacji 

(obowiązkowo) 

 

 

Jestem zainteresowany/a uczestnictwem w:  

 

……………………………………………………………………………………………… 

(forma wsparcia) 

Oświadczam, że:  

 Zostałem/am poinformowany/a, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe 

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. 
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 Dane podane przeze mnie w niniejszym Formularzu są zgodne z prawdą.  

 

 

 

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

data                          czytelny podpis rodzica/              czytelny podpis ucznia/uczennicy 
        opiekuna prawnego* 
 
* obowiązkowe w przypadku uczestników/uczestniczek niepełnoletnich 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wypełnia szkoła: 

 
data wpływu zgłoszenia:…………………. 

 
Potwierdzenie statusu ucznia/uczennicy technikum, branżowej szkoły I stopnia – 

wypełnia Szkoła  

Potwierdzam, że Pan/Pani…………………...………………………… jest uczniem/uczennicą  

 

………………………………………………………………………………………………….............     
  (wpisać nazwę Szkoły)  

kształcącym/kształcącą się w zawodzie: …………………………………………………………... 
 
 
 
………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej )     

         
 

 
 
                                                                                                       pieczątka szkoły  
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ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA PROJEKTU 

RPKP.10.02.03-04-0034/19  

„Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w powiecie brodnickim” 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych   

z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1293)  oraz na podstawie  art. 6 lit. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody1 

Na nieodpłatne i nieograniczone przetwarzanie mojego wizerunku1/wizerunku  

mojego syna/córki1 

 

…………………………………………………………………………………….. 

[imię, nazwisko ucznia, klasa, profil] 

przez organizatora w związku z przystąpieniem do projektu  pn. RPKP.10.02.03-04-0034/19 

„Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w powiecie brodnickim” 

Zgoda dotyczy przetwarzania wizerunku w mediach tj.: Internet, prasa, telewizja, na 

stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brodnicy pod nazwą www.brodnica.com.pl, 

itp., w postaci zdjęć i filmów, nagrań, powielania i wielokrotnego rozpowszechniania  

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach w celu niekomercyjnej działalności  

prowadzonej przez Powiat  Brodnicki, w związku z promocją Projektu oraz na potrzeby  

informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, a także na potrzeby  

IZ RPO WK-P. 

 

………………………………………………………………………………………. 

( podpis pełnoletniego uczestnika projektu lub podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

1. Proszę podkreślić  wybraną odpowiedź 

http://www.brodnica.com.pl/
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Klauzula Informacyjna 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

„RODO”), informujemy że : 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brodnicki  z siedzibą  
w  Brodnicy przy ul. Kamionka 18, 87- 300 Brodnica reprezentowane przez Starostę 
Brodnickiego; 
2) Administrator danych powołał inspektora ochrony danych Pana Tomasz Thiel z którym 
może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną pod adresem: e-mail: 
tomasz.thiel@brodnica.com.pl lub telefonicznie pod numerem 564950818; lub na adres 
siedziby Administratora w sprawach związanych z ochroną danych; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji regulaminu, i udziału  
w projekcie RPKP.10.02.03-04-0034/19 „Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK  
w powiecie brodnickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie:  art. 6 ust. 1 lit b) RODO- 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy; i art. 6 ust 1 lit a) RODO- mówiący o tym, że osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 
4) Pani/Pana dane przekazywane będą podmiotom na podstawie przepisów prawa, osób 
upoważnionych przez Administratora (np. pracownicy administratora), oraz podmiotom  
z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres udziału w  projekcie 
RPKP.10.02.03-04-0034/19 „Wdrażanie kwalifikacji rynkowych ZSK w powiecie 
brodnickim” dokumentacja a następnie zostanie  archiwizowana zgodnie z Ustawą z dnia 
14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 z późn. 
zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji  
i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. 2011 Nr 14 poz.67 z późń. zm.); jako  
kategorie „A” czyli wieczyście przechowywane.  
6) Pani/Pan posiada  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,   
7) Co do danych na które, konieczna była Pani/Pana zgoda ma Pan/Pani prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.; 
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak, że konieczne do 
wzięcia udziału w projekcie RPKP.10.02.03-04-0034/19 „Wdrażanie kwalifikacji 
rynkowych ZSK w powiecie brodnickim” nie podanie danych skutkować będzie nie 
możliwością wzięcia udziału w projekcie RPKP.10.02.03-04-0034/19 „Wdrażanie 
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kwalifikacji rynkowych ZSK  
w powiecie brodnickim” 
10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą 
przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

                                                                                     
…………………………………………………………… 
                       data,  podpis uczestnika projektu  


