REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„ Szkoła tworzy naszą przyszłość zawodową”

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika w Zamościu. Projekt
realizowany jest w ramach działania projektowego „Szkoła tworzy naszą przyszłość zawodową"
realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej.

§ 1. POSTANOWEINIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu.
2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu (w gabinecie Wice dyrektora
szkoły).
§ 2. INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Projekt o tytule „Szkoła tworzy naszą przyszłość zawodową” realizowany jest przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika w okresie od 01.02.2021 r do 30.11.2021 r.
2. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu.
3. W projekcie weźmie udział 60 uczniów zrekrutowanych wśród uczniów klas I i/lub II kształcących
się w zawodach technik ekonomista, hotelarstwa, programista i logistyk.
§ 3. CELE PROJEKTU
Głównym celem projektu jest rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród 60
uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu z terenu województwa lubelskiego.
Cele szczegółowe:
1.
Wzrost poziomu wiedzy u 60 uczniów na temat pozyskiwania środków na założenie własnej
firmy.
2.
Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności u 32 uczniów związanych z założeniem i prowadzeniem
działalności gospodarczej w praktyce.
§ 4. ZASADY REKRUTACJI
1.
Akcja informacyjna - zamieszczenie informacji na temat działań zaplanowanych w projekcie
i prowadzonej rekrutacji na stronie internetowej Zespołu szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu,
Facebooku oraz na tablicach informacyjnych.
2.
Informacja o rekrutacji do projektu zostanie przekazana uczniom przez koordynatora projektu w
poszczególnych oddziałach. Szczegółowe informacje przekaże uczniom wychowawca oddziału na
godzinie do dyspozycji wychowawcy oraz poinformuje rodziców na zebraniu z rodzicami.

3.
Powołanie komisji rekrutacyjnej do I i II etapu w skład której wchodzi: Prezes Stowarzyszenia
„Przyjaciół Ekonomika”, wice dyrektor szkoły oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży
ekonomicznej.
4.
Opracowanie „ Formularza zgłoszeniowego”
5.
W I etapie rekrutacji zostanie wyłonionych 60 uczniów z klas I i/lub II liczących po około 30
uczniów. Głównym kryterium rekrutacji będzie kolejność zgłoszeń uczestników.
6.
W II etapie rekrutacji zostanie wyłonionych 32 uczniów . Kryterium rekrutacji będzie kolejność
zgłoszeń .
7.
Uczeń deklarujący chęć uczestnictwa w II etapie rekrutacji do projektu musi mieć ocenę
z zachowania co najmniej dobrą.
8.
Nabór uczestników do I i II etapu rekrutacji przeprowadzi zespół w składzie: Prezes
Stowarzyszenia " Przyjaciół Ekonomika", wice dyrektor szkoły oraz nauczyciel przedmiotów
zawodowych z branży ekonomicznej.
9.
W przypadku złożenia więcej niż 60 (w I etapie rekrutacji) i 32 w(II etapie rekrutacji) wniosków
w wymaganym terminie zostanie utworzona lista rezerwowa.
10. Wnioski składane będą do sekretariatu szkoły, a przyjmujący na wniosku zaznaczy datę i godzinę
wpływu formularza zgłoszeniowego nr 1.
11. Wszyscy rodzice / opiekunowie prawni uczestników projektu muszą wyrazić zgodę na
wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby ewaluacji projektu w trakcie trwania lub
po jego zakończeniu oraz wyrazić zgodę na udział ucznia w projekcie.
12. Po zakończeniu rekrutacji rodzic/opiekun prawny ucznia składa Oświadczenie uczestnictwa
w projekcie (Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).
13. W przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) ponosi
prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z oświadczenia uczestnictwa,
14. Odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego oświadczenia uczestnictwa w projekcie
będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału ucznia w projekcie.
15. Po zakończeniu rekrutacji Przewodniczący komisji rekrutacyjnej składa do biura projektu listy
uczestników z oświadczeniem uczestnictwa, formularzem zgłoszeniowym ucznia oraz zgody na
wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku.
16. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej uczestników.
§ 5 ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
b) wypełnienie Formularza zgłoszeniowego,
c) złożenie Oświadczenia uczestnictwa w projekcie,
d) złożenie klauzuli zgody na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia
dodatkowych zmian.
3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

