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                        Załącznik do Uchwały Nr 478/2021 

Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 18.02.2021 r. 

 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Nowe kwalifikacje” 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Nowe kwalifikacje” współfinansowanym 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego                    
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie 
zawodowe. 

2. Projekt realizowany jest przez Powiat Lubelski z siedzibą w Lublinie przy ulicy Spokojnej 9,               
20-074 Lublin, na podstawie umowy nr 440/RPLU.12.04.00-06-0018/19-00 zawartej w dniu 
22.09.2020 z Samorządem Województwa Lubelskiego – pełniącym rolę Instytucji 
Zarządzającej.  

3. Działania realizowane są na terenie Powiatu Lubelskiego na rzecz Beneficjentów Ostatecznych 
spełniających warunki uczestnictwa określone w § 5 i  § 6.  

4. Projekt realizowany jest od 01.11.2020 r. do 30.11.2022 r. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji 
projektu pozostają w gestii Zarządu Powiatu w Lublinie. 

§ 2 
Słownik pojęć 

 
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

- Projekt – projekt „Nowe kwalifikacje” realizowany zgodnie z umową nr 440/RPLU.12.04.00-
06-0018/19-00 zawartą w dniu 22.09.2020 r. z Samorządem Województwa Lubelskiego – 
pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej, 
- Realizator projektu/wnioskodawca – Powiat Lubelski, 
- Beneficjent Ostateczny/uczestnik – osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi  
w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy w ramach projektu, 
- EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 
- RPO – Regionalny Program Operacyjny, 
- Biuro projektu – pokój nr 350, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, tel. 81 528 67 45, Fax. 81 528 66 
01, e-mail: b.kocka@powiat.lublin.pl, 
- Strona internetowa projektu: www.powiat.lublin.pl (Projekty Unijne/Projekty w trakcie 
realizacji). 

 

mailto:b.kocka@powiat.lublin.pl
http://www.powiat.lublin.pl/
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§ 3 
Założenia projektu 

 
1. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 780 uczniów, wzrost 

kompetencji 59 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wzrost jakości 
kształcenia w 5 szkołach zawodowych. 

2. Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych 
i kursów kwalifikacyjnych dla uczniów, studiów podyplomowych oraz kursów dla nauczycieli, 
oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w/w szkół. 

3. Realizacja założeń projektu zakłada: 

I. Wsparcie dla 59 nauczycieli: 

a) Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu: administracji systemami komputerowymi 
dla 5 nauczycieli z 2 szkół, programowania dla 6 nauczycieli z 3 szkół, tworzenia 
aplikacji mobilnych dla 3 nauczycieli z 1 szkoły, 

b) Kurs kwalifikacyjny - „Diagnosta samochodowy” dla 3 nauczycieli z 3 szkół, 

c) Kurs – „Koloryzacja” dla 3 nauczycieli z 2 szkół, 

d) Kurs – „Sztuczna inseminacja matek pszczelich” dla 5 nauczycieli z 1 szkoły, 

e) Kurs – EWMAPA dla 1 nauczyciela z 1 szkoły, 

f) Kurs - „Montażu i łączenia kabli światłowodowych” dla 3 nauczycieli z 1 szkoły, 

g) Kurs - „Operator ładowarki przegubowej” dla 5 nauczycieli z 1 szkoły, 

h) Kurs kwalifikacyjny - „Kompetencje cyfrowe ECCC DigComp dla 17 nauczycieli                     
z 5 szkół, 

i) Kurs - „Administracja systemów komputerowych” dla 4 nauczycieli z 3 szkół, 

j) Kurs - „Tworzenie stron internetowych Wordpress, Joomla” dla 3 nauczycieli z 1 szkoły, 

k) Kurs - „CISCO, CCNA” dla 3 nauczycieli z 2 szkół, 

l) Kurs - „Administrator Linuxa” dla 3 nauczycieli z 2 szkół, 

m) Kurs w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie dla 1 nauczyciela z 1 szkoły, 

n) Kurs - „SEP G1” dla 4 nauczycieli z 1 szkoły, 

o) Kurs - „Operator obrabiarki sterowanej numerycznie” dla 3 nauczycieli z 1 szkoły. 

II. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów: 

a) Akademia Techniki Motoryzacyjnej- zajęcia dla 3 grup 10 osobowych, razem                      
30 uczniów, 40 h/gr., razem 120 h, zrealizowane w 2 szkołach, 
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b) Poszerzanie horyzontów smaków:  

Smaki regionu + Kuchnia lubelska + Kuchnia molekularna - zajęcia dla 6 grup                          
10 osobowych, razem 60 uczniów, 50 h/gr., razem 300 h, zrealizowane w 3 szkołach,  

Kuchnia kresowa + Finger Food– zajęcia dla 2 grup 10 osobowych, razem 20 uczniów, 
50 h/gr., razem 100 h, zrealizowanych w 1 szkole, 

c) Inseminacja matek pszczelich - zajęcia dla 4 grup 10 osobowych, razem 40 uczniów,     
30 h/gr., razem 120 h, zrealizowane w 1 szkole, 

d) Miód nie tylko do ciast - zajęcia dla 4 grup 10 osobowych, razem 40 uczniów, 40 h/gr., 
razem 160 h, zrealizowane w 1 szkole, 

e) Kompetencje cyfrowe ECCC DigComp - zajęcia dla 10 grup 10 osobowych, razem          
100 uczniów, 100 h/gr., razem 1000 h, zrealizowane w 4 szkołach, 

f) Projektowanie i montaż sieci komputerowych oraz administrowanie sieci - zajęcia dla     
7 grup 10 osobowych, razem 70 uczniów, 45 h/gr., razem 315 h, zrealizowane                
w 3 szkołach, 

g) Eksploatacja oraz modernizacja urządzeń techniki komputerowej - zajęcia dla 1 grupy 
10 osobowej, razem 10 uczniów, 40 h/gr., razem 40 h, zrealizowane w 1 szkole, 

h) Grafika komputerowa ECCC CS M2 - zajęcia dla 7 grup 10 osobowych, razem                     
70 uczniów, 40 h/gr., razem 280 h, zrealizowane w  3 szkołach, 

i) Komputerowe wspomaganie programów i modelowanie - zajęcia dla 5 grup                             
10 osobowych, razem 50 uczniów, 40 h/gr., razem 200 h, zrealizowane w 1 szkole, 

j) Programowanie Java/C++/Python- zajęcia dla 2 grup 10 osobowych, razem 20 uczniów, 
60 h/gr., razem 120 h, zrealizowanych w 1 szkole, 

k) Robotyka - zajęcia dla 4 grup 10 osobowych, razem 40 uczniów, 60 h/gr., razem 240 h, 
zrealizowanych w 2 szkołach. 

III. Kursy kwalifikacyjne dla uczniów: 

a) Operator drona - zajęcia dla 9 grup 10 osobowych, razem 90 uczniów, 40h/gr., razem 
360 h, zrealizowanych w 3 szkołach, 

b) Spawacz TIG - zajęcia dla 9 grup 10 osobowych, razem 90 uczniów, 100 h/gr., razem 
900 h, zrealizowanych w 4 szkołach, 

Spawacz MAG zajęcia dla 2 grup 10 osobowych, razem 20 uczniów, 100 h/gr., razem 
200 h, zrealizowanych w 2 szkołach, 

c) Zagęszczanie i przedłużanie włosów - zajęcia dla 3 grup 10 osobowych, razem                     
30 uczniów, 50h/gr., razem 150 h, zrealizowanych w 2 szkołach, 
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d) Operator ładowarki przegubowej - zajęcia dla 2 grup 10 osobowych, razem 20 uczniów, 
45 h/gr., razem 90 h, zrealizowanych w 1 szkole, 

e) Prawo jazdy kat. B - zajęcia dla 6 grup 10 osobowych, razem 60 uczniów, 60 h/gr., 
razem 360 h, zrealizowanych w 2 szkołach, 

f) Prawo jazdy kat. B + E - zajęcia dla 2 grup 10 osobowych, razem 20 uczniów, 60 h/gr., 
razem 120 h, zrealizowanych w 1 szkole. 

IV. Staże uczniowskie. 

Staże uczniowskie dla 510 osób z 5 szkół, trwające po 150 h/ucznia, w cyklu 19 dni/8 godzin.                   
W ramach realizowanych staży każdy uczeń otrzyma stypendium, a część uczniów noclegi                      
i wyżywienie, sfinansowany będzie transport uczniów na miejsce staży. Każdy uczeń zostanie 
przeszkolony w zakresie BHP przez instytucję organizującą staż, a do realizacji staży zostaną 
zakupione materiały umożliwiające nabywanie praktycznych umiejętności. Staże będą kończyły się 
wydaniem dokumentu potwierdzającego odbycie stażu. 
 
4. Realizacja powyższych, określonych w pkt. 3 założeń odbędzie się w następujących 

placówkach: 

a) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie, 

b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach, 

c) Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli - 
Technikum Pszczelarskie im. Zofii i Tadeusza Wawrynów w Pszczelej Woli, 

d) Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach, 

e) Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach. 

§ 4 
Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 
1. Kryteria w zakresie kwalifikacji do uczestnictwa w zajęciach określonych w § 3 ust. 3 dział I. 

I. Podstawowe: 

a) status nauczyciela zawodu/instruktora praktycznej nauki zawodu w minimum jednej ze 
szkół biorących udział w projekcie. 

II. Uzupełniające: 

a) chęć udziału w szkoleniu, 

b) adekwatność szkolenia do specjalności danego nauczyciela, 

c) pozytywna opinia dyrektora szkoły. 

2. Kryteria w zakresie uczestnictwa w zajęciach określonych w § 3 ust. 3 dział II, III i IV. 
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I. Podstawowe:  

a) status ucznia jednej ze szkół biorących udział w projekcie. 

II. Uzupełniające: 

a) chęć udziału we wsparciu wyrażona przez uczestnika/rodzica/opiekuna, 

b) płeć – kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do projektu, 

c)  niepełnosprawność – będzie to grupa priorytetowa,  

d) frekwencja na innych zajęciach szkolnych lub projektowych; premiowane będą  osoby                   
z niską absencją na zajęciach (czynnik motywujący do systematycznego uczestnictwa            
w zajęciach). 

3. W sytuacjach spornych i tej samej liczbie punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

4. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie będą tworzone listy rezerwowe 
(maksymalnie 3 osoby na grupę), z których będą kwalifikowane do projektu osoby w razie 
rezygnacji ucznia z listy podstawowej. 

§ 5 
Zasady rekrutacji 

 
1. Rekrutacje uczestników projektu prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna (manager oraz 

specjalista do spraw monitoringu). 

2. Rekrutacja w zakresie zajęć określonych w § 3 ust.3 dział I odbywać się będzie w terminie 
11.2020 r. – 02.2021 r. 

3. Rekrutacja w zakresie zajęć określonych w § 3 ust.3 dział II, II i IV odbędzie się będzie                        
w terminie 11.2020 r. – 02.2021 r. i 06 - 09.2021 r. 

4. W trakcie rekrutacji wyłonionych zostanie 839 uczestników projektu. 

5. W przypadku trudności w rekrutacji uczniów wnioskodawca zorganizuje dodatkowe spotkania                  
z rodzicami uczniów bądź nauczycieli i ewentualnie wydłuży proces rekrutacji (za zgodną IZ). 

6. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans. 

7. Procedura rekrutacji w zakresie zajęć określonych w § 3 ust.3 dział I (w odniesieniu do 
nauczycieli): 

a) informacja o rekrutacji będzie upowszechniona podczas rad pedagogicznych i zebrań 
nauczycieli, 

b) deklaracja uczestników do udziału w projekcie odbywać się będzie poprzez 
wypełnienie i złożenie przez kandydata: 

- kwestionariusza osobowego (formularz zgłoszeniowy), 
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- deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

- regulaminu uczestnictwa w projekcie, 

c) na stronach internetowych i w sekretariacie zamieszczone będę dokumenty 
rekrutacyjne do projektu, 

d) dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w sekretariacie szkoły oraz w biurze 
projektu w formie papierowej. 

e) informacje o rekrutacji będzie można uzyskać na bieżąco w sekretariacie szkoły i biurze 
projektu. 

8. Procedura rekrutacji w zakresie zajęć określonych w § 3 ust.3 dział II, III i IV (w odniesieniu do 
uczniów): 

a) informacja o rekrutacji będzie rozpowszechniania podczas zajęć wychowawczych oraz 
na spotkaniach z rodzicami (minimum 1 spotkanie na rok szkolny), 

b) deklaracja uczestników do udziału w projekcie odbywać się będzie poprzez wypełnienie 
i złożenie przez kandydata: 

- kwestionariusza osobowego (formularz zgłoszeniowy), 

- deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

- regulaminu uczestnictwa w projekcie, 

c) dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły lub biurze projektu, 

d) dokumenty rekrutacyjne wraz z innymi informacjami o projekcie będą zamieszczone na 
stronach internetowych szkoły i realizatora projektu oraz w sekretariacie szkoły i biurze 
projektu, 

e) informacje o rekrutacji będzie można uzyskać na bieżąco w sekretariacie szkoły i biurze 
projektu. 

9. Potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie będzie wpisanie kandydata na listę Beneficjentów 
Ostatecznych. 

10. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, będą 
umieszczone na liście rezerwowej. 

11. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w projekcie, dopuszcza się 
możliwość przystąpienia do projektu przez innego kandydata z listy rezerwowej. 

§ 6 
Warunki uczestnictwa w Projekcie 

 
1.W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które: 

a) zamieszkują na terenie województwa lubelskiego, 
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b) są nauczycielami/instruktorami praktycznej nauki zawodu zatrudnionymi w jednej                    
z następujących szkół: 

  Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie, 

  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach, 

  Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli - 
Technikum Pszczelarskie im. Zofii i Tadeusza Wawrynów w Pszczelej Woli, 

  Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach, 

  Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, 

c) są uczniami jednej ze szkół: 

  Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie, 

  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach, 

  Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli - 
Technikum Pszczelarskie im. Zofii i Tadeusza Wawrynów w Pszczelej Woli, 

  Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach, 

  Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, 

d) spełniają kryteria naboru określone odpowiednio w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego 
Regulaminu, 

e) złożą poprawnie wypełnione dokumenty określone w § 5 ust. 8, pkt. b niniejszego 
Regulaminu, 

f) w przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów uczestnictwa przez większą liczbę 
osób, niż jest to przewidziane w Projekcie powstanie lista podstawowa i lista rezerwowa. 

2. O przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

§ 7 
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

 
1.Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do: 

a) udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, na które się zakwalifikował, 

b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 

c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć. 

2.Każdy Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do: 
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a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w projekcie, 

b) zapoznania się z niniejszym Regulaminem, 

c) aktywnego i systematycznego udziału w działaniach projektowych, 

d) ukończenia szkolenia – warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania 
zaświadczenia lub certyfikatu jest uczestnictwo w min. 80% zajęć szkoleniowych oraz 
zaliczenie testu końcowego o ile program szkoleniowy przewiduje taki test, 

e) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub 
opiekuna prawnego – w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach, 

f)     w przypadku nauczyciela dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność 
spowodowaną chorobą lub ważnymi okolicznościami zgodnie z przepisami Kodeksu 
Pracy, 

g) wypełniania ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio 
monitoringowi, kontroli i ewaluacji w projekcie. 

§ 8 
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

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

zgłoszona do biura projektu do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – bez podania przyczyny. 

2. Realizator projektu dopuszcza w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą 
– rezygnację Beneficjentów Ostatecznych z udziału w projekcie. 

3. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga uzasadnienia (w przypadku ucznia niepełnoletniego 
– podpis rodzica/opiekuna prawnego) w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie 
rezygnacji, złożonego do 7 dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn. 

4. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% 
zrealizowanych zajęć, Realizator projektu ma prawo skreślić Uczestnika z listy Beneficjentów 
Ostatecznych. 

5. W przypadku rezygnacji uczestnika lub skreślenia z listy, jego miejsce zajmie pierwsza osoba                               
z listy rezerwowej. 

6. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy 
uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału w projekcie 
Realizator projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych. 

§ 9 
Zasady monitoringu i kontroli 

 
1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 



 
 

 
 

 
 
 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  

 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa12 Edukacja, kwalifikacje  
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 

 

 

 

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego 

 

2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu 
osobom i instytucją zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu. 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Managera projektu        
w porozumieniu z opiekunem projektu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 

3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu, w oparciu o stosowane dokumenty programowe 
dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 należy do Zarządu Powiatu w Lublinie w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej. 

4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje 
na stronie internetowej. 

5. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w biurze projektu, szkołach biorących 
udział w projekcie wymienionych w § 3 ust.4 oraz stronie internetowej Realizatora projektu. 

 
 
 
 

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

                     Miejscowość, data     Czytelny podpis ucznia 

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

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* 

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

                                                               Czytelny podpis nauczyciela/instruktora praktycznej      

                             nauki zawodu 

 
 
 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO PROJEKTU 

Załącznik nr 2 – DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (uczeń) 

Załącznik nr 3 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIELA / INSTRUKTORA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DO 

PROJEKTU 

Załącznik nr 4 – DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu) 

 
* Dotyczy ucznia niepełnoletniego 


