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REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE 
„Z Cezakiem w zawodową przygodę” 

 
 
 

§ 1 
Informacje o projekcie 

 
1. Projekt „Z Cezakiem w zawodową przygodę” zwany dalej projektem realizowany jest przez Zespół Szkół nr 1 

im. Jakuba Stefana Cezaka ul. Długa 89/9, 95-100 Zgierz w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 na 
podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Działanie XI.3 Kształcenie 
zawodowe, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

3. Biuro Projektu znajduje się w Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka ul. Długa 89/9, 95-100 Zgierz. 
Wszelkie informacje na temat Projektu są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 
www.ekonomik.miasto.zgierz.pl/ 

 
§ 2 

Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu nazywanych dalej „Uczestnikami”.  
2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników.  
3. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa 

 
1. Uczestnikiem może być uczeń, który jest uczniem w Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka ul. Długa 

89/9, 95-100 Zgierz w zawodzie: 
a. technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych 
b. technik ekonomista,  
c. technik obsługi turystycznej, 
d. kucharz 

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 pkt.1 niniejszego regulaminu, 
jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych:  
a. zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie, 



 

b. deklaracji uczestnictwa, 
c. oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
d. oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na przebieg rekrutacji do projektu. 

 
 

§ 4  
Zasady rekrutacji 

 
1. Rekrutacja prowadzona będzie od 01.01.2017 do 03.02.2017 r. 
2. W przypadku małej liczby zgłoszeń możliwe jest przedłużenie okresu rekrutacji. Decyzję tę podejmuje 

Koordynator Projektu po konsultacji z Dyrektorem szkoły. Zmiana terminu rekrutacji nie wymaga zmiany 
regulaminu. 

3. Zgodnie z § 3 pkt. 2 jednym z warunków uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie kompletnych dokumentów 
rekrutacyjnych do Biura Projektu (dokumenty do pobrania w w/w miejscu oraz na stronie internetowej 
www.ekonomik.miasto.zgierz.pl/) w terminie rekrutacji.  

4. Nie ma możliwości uzupełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych. 
 
 

§ 5 
Kwalifikacja uczestników na zajęcia 

 
1. Weryfikacji formalnej zgłoszeń i wyboru Uczestników projektu dokona 3 - osobowa Komisja Rekrutacyjna w 

składzie wybranym przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu. 
2. O przyjęciu do projektu decydować będzie liczba miejsc na zajęciach oraz suma punktów, której składnikami 

są: 
 
a. średnia ze wszystkich ocen, zaokrąglona do liczby naturalnej, zgodnie z zasadami matematycznymi, w 

roku szkolnym 2015/2016: 
 

Średnia ocen  Liczba punktów  
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 

 
b. sytuacja materialna rodziny 

 
Dochód na osobę w rodzinie Liczba punktów 

< 464,11zł 3 
464,11 zł - < 855,39 zł 2 

≥ 855,39 zł 1 
 

c. zamieszkiwanie na wsi – 2 punkty, 
d. opiekun/opiekunka ucznia jest osobą bezrobotną – 2 punkty za każdą 1 osobę, 
e. uczeń / uczennica pochodzi z rodziny wielodzietnej – 1 punkt za każde dziecko powyżej dwóch, 
f. uczeń / uczennica pochodzi z rodziny niepełnej – 3 punkty, 
g. niepełnosprawność – 5 punktów jeżeli uczeń / uczennica jest osobą niepełnosprawną. 
 



 

3. Jeżeli zgłosi się więcej kandydatów niż miejsc na zajęciach, to oprócz listy głównej zostanie utworzona lista 
rezerwowa. 

4. Kolejność na listach: głównej oraz rezerwowej tworzy się od największej do najmniejszej liczby punktów. 
5. W razie rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w projekcie z przyczyn losowych, np. choroba, wypadek, itp., 

lub notorycznego opuszczania zajęć przygotowawczych czy innych obowiązków szkolnych, zostanie przyjęta 
do projektu kolejna osoba z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów. 

 
 

§ 6 
Procedura odwoławcza 

 
1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły wniesione w ciągu 7 

dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 
2. Dyrektor po zapoznaniu się ze sprawą oraz dokumentacją wydaje decyzję. Decyzja Dyrektora w przedmiocie 

odwołania od wyniku rekrutacji jest ostateczna. 
 

 
§ 7 

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 
 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku 
gdy: 

a. rezygnacja podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika została zgłoszona na 
piśmie do Koordynatora Projektu w terminie do 1 dnia od rozpoczęcia zajęć bez podania przyczyny, 

b. rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi, Rodzic/opiekun prawny 
Uczestnika/ pełnoletni uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji  w terminie do 7 dni od 
momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji 
oraz przedłożyć zaświadczenie od stosownej instytucji (np. zwolnienie lekarskie).  

2. Oceny, czy rezygnacja jest usprawiedliwiona dokonuje Dyrektor szkoły. 
 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji należy do Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka ul. 

Długa 89/9, 95-100 Zgierz. 
2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 
3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 

http://www.ekonomik.miasto.zgierz.pl/. 
 
Zgierz, 01.01.2017 r. 

ZATWIERDZAM 

 

 

(Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły) 
 

 


