
 
 

„WIEMY WIĘCEJ – BUDUJEMY WIĘCEJ” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 Białystok, 24.10.2018 r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/UCZENNIC 

na kursy/szkolenia w ramach realizacji zadania: Certyfikowane kursy dla uczniów z obsługi 

programów komputerowych wykorzystywanych w obszarze budowlanym 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

 
  

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki naboru i udziału uczniów/uczennic Zespołu 

Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku w kursach organizowanych  

w ramach realizacji projektu „Wiemy więcej – Budujemy więcej”, Zadanie 18: Certyfikowane 

kursy dla uczniów z obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w obszarze 

budowlanym. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego i jest częścią projektu zintegrowanego, realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020. Priorytet III 

Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży 

na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0117/17-00  

o dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2014-2020. 

4. Projekt jest realizowany od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2022 r.  
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§ 2 

Zakres udzielanego wsparcia 

1. Celem uzyskania umiejętności potwierdzonych certyfikatem, a tym samym zwiększenia szans 

na zatrudnienie i podniesienia konkurencyjności na rynku pracy, projekt „Wiemy więcej – 

budujemy więcej” przewiduje organizację kursów z obsługi programów komputerowych 

wykorzystywanych w obszarze budowlanym dla uczniów/uczennic, w tym: 

a. Kurs AutoCAD dla 15 uczniów/uczennic (3K, 12M); 

b. Kurs kosztorysowania w programie NORMA PRO dla 15 uczniów/uczennic (3K, 12M); 

c. Szkolenie MagnetTools dla 15 uczniów/uczennic (5K, 10M); 

d. Szkolenie EwMapa i EwOpis dla 15 uczniów/uczennic (5K, 10M); 

2. Rekrutacja dotyczy beneficjentów Projektu – uczniów/uczennic ZSB-G, którzy złożyli 

poprawnie wypełnione deklaracje udziału w Projekcie i zgłosili akces udziału w kursach 

wymienionych w ust. 1, składając podpis na liście uczestników deklarujących udział w kursie 

(załącznik nr 1). 

3. Uczniowie/uczennice uwzględniając własne potrzeby edukacyjne oraz wyniki rekrutacji, 

mogą brać udział w więcej niż jednym kursie.  

4. Udział w kursach jest bezpłatny. 

5. Kursy będą realizowane wg harmonogramu projektu, tj. w okresie od X.2018 do końca 

VI.2020r. 

6. Kursy będą odbywać się w budynku  ZSB-G bądź w siedzibie instytucji szkolącej. 
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§ 3 

Ogólne zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, gwarantuje równe traktowanie bez 

względu na płeć, niepełnosprawność, światopogląd, rasę,  uwzględnia indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.  

2. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej Projektu, 

przekazywane będą na spotkaniach informacyjnych oraz w formie ustnej przez 

wychowawców klas. 

3. Rekrutację przeprowadza powołany przez Dyrektora Szkoły Zespół ds. rekrutacji, którego 

przewodniczącym jest Koordynator Projektu. 

4. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do danej formy wsparcia decyduje Zespół ds. rekrutacji 

na podstawie niniejszego regulaminu.  

5. Zespół ds. rekrutacji ustala listy osób zakwalifikowanych na kursy oraz listy osób 

rezerwowych, następnie powiadamia uczniów i  uczennice o zakwalifikowaniu do 

uczestnictwa w kursach. 

6. Osoby wytypowane muszą potwierdzić chęć uczestnictwa w kursach poprzez podpis na liście 

uczestników zakwalifikowanych (załącznik nr 2). 

7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zajęciach jego miejsce może zająć osoba z listy 

rezerwowej (wg kolejności na liście rezerwowej), o ile stopień zaawansowania realizacji zajęć 

na to pozwoli. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy rezerwowej podejmuje Koordynator 

projektu.  

8. W przypadku nie zrekrutowania planowanej liczby uczestników/uczestniczek na konkretny 

kurs, termin rekrutacji może ulec wydłużeniu do 1 miesiąca.  

9. Pracę Zespołu ds. rekrutacji kończy protokół zawierający listę uczestników kursu (załącznik 

nr 3) oraz listę rezerwową (załącznik nr  4). Decyzja Zespołu ds. rekrutacji jest ostateczna i nie 

podlega odwołaniu. 
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§ 4 

Kryteria rekrutacji uczniów/uczennic na kursy z obsługi programów komputerowych 

wykorzystywanych w obszarze budowlanym 

 

1. Organizacja w/w kursów ma umożliwić uzyskanie umiejętności potwierdzonych 

certyfikatem, a tym samym zwiększyć szanse na zatrudnienie uczniów/uczennic - 

absolwentów ZSB-G. Wsparcie skierowane jest do uczniów/uczennic, którzy zadeklarują chęć 

udziału w w/w kursach i zostaną zakwalifikowani w procesie rekrutacji. 

2. Uczestnikami kursów z obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w obszarze 

budowlanym mogą być beneficjenci projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” – 

uczniowie/uczennice klas III i IV zgodnie z wykazem: 

r. szk. 2018/2019: kurs AutoCAD - klasy III, IV technik budownictwa, technik drogownictwa, 

technik urządzeń sanitarnych, technik robót wykończeniowych w 

budownictwie, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; 15 

uczniów/uczennic (3K, 12M); 

szkolenie EwMapa i EwOpis – klasy III, IV technik geodeta;  

15 uczniów/uczennic (5K, 10M); 

r. szk. 2019/2020: kurs kosztorysowania - klasy III, IV technik budownictwa, technik 

drogownictwa (technik budowy dróg), technik urządzeń sanitarnych 

(technik inżynierii sanitarnej), technik robót wykończeniowych w 

budownictwie, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;  

15 uczniów/uczennic (3K, 12M); 

   szkolenie MagnetTools – klasy III, IV technik geodeta;  

15 uczniów/uczennic (5K, 10M); 

3. Kryteria rekrutacji: 

1) Kurs AutoCad – ostatnia ocena roczna z przedmiotu:  

i. Klasy III i IV technik budownictwa  - dokumentowanie inwestycji i 

dokumentacja techniczna w budownictwie; 
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ii. Klasy III i IV technik urządzeń sanitarnych  - dokumentacja techniczna i 

technologia instalacji sanitarnych; 

iii. Klasa IV technik drogownictwa - dokumentacja techniczna oraz rysunek i 

dokumentacja techniczna; 

iv. Klasy III i IV technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  - 

dokumentacja techniczna w budownictwie i technologia montażu systemów 

energetyki odnawialnej. 

2) Kurs kosztorysowania – ostatnia ocena końcowa z przedmiotu: 

i. Klasy III technik budownictwa  - dokumentowanie inwestycji i technologia 

robót budowlanych; 

ii. Klasy IV technik budownictwa  - dokumentowanie inwestycji i 

kosztorysowanie w budownictwie; 

iii. Klasy III i IV technik urządzeń sanitarnych  - dokumentacja techniczna i 

technologia instalacji sanitarnych; 

iv. Klasa III technik budowy dróg - dokumentacja techniczna oraz technologia 

robót ziemnych; 

v. Klasy III i IV technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  - 

kosztorysowanie w budownictwie i technologia montażu systemów 

energetyki odnawialnej. 

3) Szkolenie EwMapa i EwOpis - ostatnia ocena końcowa z przedmiotu geomatyka oraz 

kataster i gospodarka nieruchomościami.  

4) Szkolenie MagnetTools - ostatnia ocena końcowa z przedmiotu prace geodezyjne i 

kartograficzne oraz geodezja inżynieryjna. 

4. Liczba punktów w rekrutacji jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen uwzględnianych w 

rekrutacji. Do udziału w każdym kursie zostanie zakwalifikowanych 15 osób z najwyższą liczbą 

punktów. 
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5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów z taką samą liczbą punktów niż liczba 

osób możliwych do zakwalifikowania do udziału w kursie, zespół ds. rekrutacji zastrzega sobie 

prawo zastosowania dodatkowych kryteriów, którymi w szczególności mogą być: 

1) zameldowanie na obszarach wiejskich (pierwszeństwo wśród osób z taką samą liczbą 
punktów mają osoby mieszkające na terenach wiejskich); 

2) ocena z zachowania (pierwszeństwo mają osoby z wyższą oceną z zachowania); 

3) frekwencja na zajęciach lekcyjnych w poprzednim roku szkolnym (pierwszeństwo 

mają osoby z wyższą frekwencją). 

 

§ 5 

Warunki udziału w kursach z obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w 
obszarze budowlanym 

1. Zakwalifikowani uczestnicy potwierdzają chęć udziału w kursie poprzez podpis na liście 

uczestników (załącznik nr 3).  

§ 6 

Prawa i obowiązki uczestnika kursu 

1. Uczestnicy kursów z obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w obszarze 

budowlanym organizowanych w ramach realizacji projektu „Wiemy więcej – budujemy 

więcej” mają prawo do:  

1) Nieodpłatnego udziału w kursach, do których zostali zakwalifikowani; 

2) Zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczą; 

3) Korzystania z pomocy i materiałów dydaktycznych wykorzystanych w ramach 

Projektu.  

2. Uczestnicy kursów  są zobowiązani do:  

1) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 

2) Przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie;  

3) Wypełniania testów i ankiet sprawdzających oraz innych dokumentów  służących 

monitorowaniu, kontroli i ewaluacji Projektu; 

4) Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze 

uczestnictwo w kursie; 

5) Stosowania się do poleceń wydawanych przez prowadzących zajęcia i poszczególne  

osoby związane z realizacją Projektu; 
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6) Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbałości o sprzęt 

wykorzystywany w trakcie realizacji Projektu. 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem obowiązującym w ramach Projektu.  

2. Dokumentacja jest przechowywana w Biurze Projektu.  

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zespołu ds. rekrutacji.  

4. Regulamin dostępny jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w Biurze 

Projektu i publikację na stronie internetowej Projektu. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

6. Regulamin może ulec zmianie w przypadkach:  

1) Zmian do wniosku o dofinansowanie projektu; 

2) Zmian przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu; 

3) Zalecenia wprowadzenia zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych 

do dokonania oceny i kontroli Projektu;  

4) Innych powodów, jeżeli wprowadzone zmiany wpłyną na możliwość pełniejszego 

osiągnięcia celów założonych we wniosku projektowym. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Dyrektora Szkoły.  

 

Sporządził:       Zatwierdził: 
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Załącznik nr 1 

Lista uczestników projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” deklarujących udział 

w kursie ……………………………………………………………………………….. 

Klasa ………… 

Lp. Nazwisko i imię Podpis uczestnika 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

Sporządził:       Zatwierdził: 
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Załącznik nr 2 

Lista uczestników projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej” zakwalifikowanych do  

udziału w kursie ……………………………………………………………………………….. 

Klasa ………… 

Lp. Nazwisko i imię Podpis uczestnika 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

Sporządził:       Zatwierdził: 



 
 

„WIEMY WIĘCEJ – BUDUJEMY WIĘCEJ” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 3 

Lista uczestników kursu ……………………………………………………………………………….. 

 

Lp. Nazwisko i imię Klasa Uwagi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

Sporządził:       Zatwierdził: 
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Załącznik nr 4 

Lista rezerwowa 

uczestników kursu……………………………………………………………………………….. 

 

Lp. Nazwisko i imię Klasa Uwagi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

Sporządził:       Zatwierdził: 

 


