
 
 
 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie  
,,Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego  

im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku” 

 
§1 

Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378). 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652). 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej 

nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391). 
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich 

kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, 
uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 roku poz. 1651). 

5. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175). 
6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020. 
 

§2 
Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza  

w Białymstoku. 

2.  Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2020r. do 28.02.2022r., zgodnie z umową  

o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0233/19-00 projektu nr WND-RPPD.03.03.01-

20-0233/19-00.  

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi 

Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe 

młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie 

zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka 

Sienkiewicza w Białymstoku, ul. Ciepła 32, pokój nr 5. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

6. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych i/lub zawodowych słuchaczy  

i nauczycieli Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych  

w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku poprzez udział 

w praktykach i stażach zawodowych, szkoleniach, warsztatach, doradztwie edukacyjno-

zawodowym, specjalistycznych kursach oraz zajęciach wyrównawczych oraz doposażeniu 

pracowni CKU im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku do końca lutego 2022 roku. 

7. Rekrutacja prowadzona będzie przez pierwszych 8 miesięcy trwania projektu i będzie 

obejmowała 2 etapy: I etap - działania informacyjno-promocyjne, II etap - składanie 

dokumentów i wybór uczestników do projektu.  

 
 
 
 



 
 

§3 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie: „Akademia rozwoju 

kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka 

Sienkiewicza w Białymstoku”. 

2. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku zakwalifikuje  

do udziału w projekcie 60 słuchaczy oraz 12 nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych, 

zatrudnionych w CKU im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku bez względu na płeć, 

pochodzenie czy status materialny oraz wyznawaną religię. 

§4 
Uczestnicy  projektu 

1. Uczestnikami projektu są: 

 60 słuchaczy/uczestników Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych i Kwalifikacyjnych 

Kursów Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza  

w Białymstoku, 

 12 nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych zatrudnionych w CKU im. Henryka 

Sienkiewicza w Białymstoku. 

2. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych ogółem 72 uczestników - 26 mężczyzn  

i 46 kobiet,  w tym:  

 36 słuchaczek,  

 26 słuchaczy,  

 w następujących zawodach: 

 Technik cyfrowych procesów graficznych – 5 osób, 

 Technik ekonomista – 5osób,  

 Technik rachunkowości – 5 osób, 

 Technik logistyk – 3 osoby,  

 Technik informatyk – 8 osób, 

 Technik rolnik – 5 osób,  

 Rolnik – 5 osób, 

 Technik architektury krajobrazu – 6 osób,  

 Florysta – 15 osób, 

 Operator obrabiarek skrawających – 3 osoby,  

oraz : 

 10 nauczycielek,  

 2 nauczycieli,  

spełniających kryteria określone dla grupy docelowej w niniejszym Regulaminie. 

3. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji 

na rynku pracy:  

 bezrobotne (niepracujące),  

 o niskich kwalifikacjach,  

 młode (w wieku do 30 roku życia)  

 starsze (50+),  

 zamieszkujące obszary wiejskie,  

 niepełnosprawne, 

z zachowaniem jednocześnie pierwszeństwa dla płci niedoreprezentowanej  

nad nadreprezentowaną w poszczególnych zawodach. 



 
§5 

Zasady rekrutacji 

1. Do udziału w projekcie (do wszystkich działań) rekrutowani będą słuchacze Szkoły Policealnej 

i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka 

Sienkiewicza w Białymstoku (60os. w tym 36K) oraz 12 nauczycieli/ek (w tym 10K) 

przedmiotów zawodowych zatrudnionych w CKU w Białymstoku bez względu na płeć, 

pochodzenie czy status materialny oraz wyznawaną religię. 

2. W projekcie mogą wsiąść udział słuchacze, którzy złożą oświadczenie o jednoczesnym 

niekorzystaniu ze wsparcia w postaci staży i praktyk zawodowych oraz doradztwa edukacyjno 

– zawodowego w zakresie luki kompetencyjnej w ramach innych projektów, w tym zwłaszcza 

projektu realizowanego w ramach poddziałania 3.3.2 RPO Województwa podlaskiego oraz 

innych działań uniemożliwiających wzięcie udziału w poszczególnych formach wsparcia  

w ramach przedmiotowego projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu w razie 

rezygnacji z udziału w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz rezygnacji z uczestnictwa  

w projekcie.  

3. Informacja o projekcie i jego formach wsparcia zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej CKU im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku www.ckubialystok.pl. 

4. Rekrutacja uczestników (słuchaczy) prowadzona będzie przez pierwszych 8 miesięcy trwania 

projektu i będzie obejmowała dwa etapy: 

Etap I: działania informacyjno-promocyjne: 

 przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych (formularz rekrutacji, regulamin, 

oświadczenie), 

 spotkania indywidualne i grupowe ze słuchaczami CKU w Białymstoku, 

  ogłoszenia i plakaty o projekcie na stronie internetowej CKU im. Henryka 

Sienkiewicza w Białymstoku  www.ckubialystok.pl i tablicach informacyjnych. 

Etap II: składanie dokumentów i wybór uczestników do projektu: 

 Formularze rekrutacyjne dostępne: 

a) w Biurze Projektu - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza 

w Białymstoku, ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok, pok. nr 5 tel.  85 651 58 55, 

b) na stronie internetowej  CKU im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku 

www.ckubialystok.pl w zakładce Projekty. 

 Złożone formularze rekrutacyjne będą oceniane pod kątem spełnienia kryteriów 

formalnych i merytorycznych ujętych w § 7 pkt. 1. 

 W skład Komisji rekrutacyjnej wejdą: Koordynator projektu, Specjalista  

ds. finansowych, Kierownik szkolenia kursowego. 

4. Każdy uczestnik projektu (słuchacz) weźmie udział we wszystkich przewidzianych formach 

wsparcia. 

5. W przypadku trudności w rekrutacji przeprowadzone będą dodatkowe rozmowy 

indywidualne; przedstawione indywidualne korzyści udziału poszczególnych słuchaczy  

i nauczycieli w zajęciach w projekcie. 

6. Materiały informacyjne będą dostosowane do grupy docelowej w tym osób  

z niepełnosprawnościami. 

5. Rekrutacja nauczycieli prowadzona będzie analogiczne do rekrutacji słuchaczy - dwa etapy,  

z zastrzeżeniem, że kryterium formalnym będzie status zatrudnienia w charakterze 

nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku,  

a ocenie merytorycznej podlegać będzie staż pracy na stanowisku i stopień awansu 

http://www.ckubialystok.pl/
http://www.ckubialystok.pl/
http://www.ckubialystok.pl/


 
zawodowego (im krótszy i niższy tym wyższa ocena) – na podstawie informacji zawartych  

w formularzach rekrutacyjnych. 

6. Zgłoszenie do udziału w projekcie będzie odbywać się: 

 stacjonarnie  w siedzibie Biura Projektu znajdującej się w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32, 15-472 

Białystok, pok. nr 5 tel.  85 651 58 55,  

 za pomocą poczty elektronicznej na adres m.chludzinska@ckubialystok.pl. 

Po zgłoszeniu uczestnika drogą elektroniczną, ma on obowiązek w terminie 7 dni 
dostarczenia w wersji papierowej formularzu rekrutacyjnego. 

7. Na podstawie przeprowadzonej przez zespół projektowy oceny merytorycznej zostaną 

stworzone listy słuchaczy i nauczycieli (w tym listy rezerwowe na poszczególne formy 

wsparcia). 

8. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

9. Z uwagi na planowaną realizację projektu w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022, specyfikę 

KKZ (w większości dwusemestralne) i nieprzewidywalność naborów słuchaczy KKZ realizator 

projektu zastrzega, że na etapie realizacji podział uczestników (słuchaczy) pod względem płci 

może nieznacznie się różnić od przedstawionego w § 4 pkt. 2. 

§6 
Rodzaj składanych dokumentów 

Formularz rekrutacyjny, stanowiący Załącznik nr 1 i 2 oraz Oświadczenie uczestnika projektu w razie 
rezygnacji z udziału w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz rezygnacji z uczestnictwa w projekcie  

Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  
 

§7 
Kryteria selekcji 

1. O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie spełnienie następujących kryteriów: 

a) kryteria formalne podlegające ocenie punktowej (0-1): 

 status słuchacza,  

 złożenie kompletu dokumentów,  

 zgłoszenie w terminie, 

b) kryteria merytoryczne - potrzeby rozwojowe i edukacyjne słuchacza wynikające z opisu  

w formularzu rekrutacyjnym. 

2. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy (na podstawie informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym): 

 bezrobotne (niepracujące),  

 o niskich kwalifikacjach,  

 młode (w wieku do 30 r. ż.)  

 starsze (50+),  

 zamieszkujące obszary wiejskie,  

 niepełnosprawne, 

z zachowaniem jednocześnie pierwszeństwa dla płci niedoreprezentowanej  

nad nadreprezentowaną w poszczególnych zawodach do których mowa w § 4 pkt. 2. 

3. Punktacja kryteriów merytorycznych i pierwszeństwa będzie wyglądała następująco:  

a) kryteria merytoryczne (50%) – łącznie od 0 do 5 punktów,  

b) kryteria premiujące (50%) po jednym punkcie za każde kryterium, z zastrzeżeniem,  

że kryteria dla osób młodych i starszych traktowane są zamiennie (jako jedno).  



 
4. W sytuacjach uniemożliwiających ustalenie hierarchii w oparciu o przedmiotową właściwość 

(jednakowa ocena), pierwszeństwo będą miały osoby, które wcześniej złożyły formularz 

rekrutacyjny.  

5. Kryteria pierwszeństwa w odniesieniu do słuchaczy, takie jak: niekorzystna sytuacja na rynku 

pracy, o niskich kwalifikacjach, młode i starsze oraz zamieszkujące obszary wiejskie mają na celu 

wsparcie osób pozostających w niekorzystnej sytuacji w pierwszeństwie przed osobami, które  

w niej nie pozostają. 

§ 8 
Zasady udziału w projekcie 

1. Każdy uczestnik na etapie rekrutacji do projektu zobowiązany  jest do: 
a) złożenia oświadczenia o jednoczesnym niekorzystaniu ze wsparcia w postaci staży  

i praktyk zawodowych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego w zakresie luki 

kompetencyjnej w ramach innych projektów, w tym zwłaszcza projektu realizowanego  

w ramach poddziałania 3.3.2 RPO Województwa Podlaskiego oraz innych działań 

uniemożliwiających wzięcie udziału w poszczególnych formach wsparcia w ramach 

przedmiotowego projektu. 

2. Każdy uczestnik projektu (słuchacz) weźmie udział we wszystkich przewidzianych formach 

wsparcia:  

a) indywidualne doradztwo kompetencji - doradztwo edukacyjne w zakresie rozwoju 

kompetencji do pracy, uzupełnienie kompetencji adekwatnie do określonego celu 

zawodowego i życiowego z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi diagnostycznych 

stworzonych w ramach projektu CK BOF, 

b) 150 – cio godzinne praktyki zawodowe - w przedsiębiorstwach z terenu woj. Podlaskiego 

 i kraju, prowadzących działalność w branżach związanych z kierunkami kształcenia 

słuchaczy, realizowanych w trakcie roku szkolnego i w czasie okresu wakacyjnego, 

c) warsztaty kreatywności i pracy zespołowej - na rzecz rozwijania u uczestników 

kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych związanych 

bezpośrednio z zawodem, w którym się kształcą) niezbędnych na rynku pracy oraz 

właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), 

d) warsztaty kompetencji kluczowych informacyjno – komunikacyjnych - w tym 

przygotowanie słuchacza do egzaminów ECDL. 

e) warsztaty z zakresu przedsiębiorczości – mających na celu rozwinięcie u uczestników 

umiejętności i cech przedsiębiorczego działania, kształtowanie ich umiejętności 

interpersonalnych, przygotowanie ich do budowania swojej przyszłości zawodowej  

i społecznej, 

f) indywidualne wsparcie w postaci zajęć wyrównawczych z zakresu/przedmiotów -  

w którym uczestnicy potrzebują dodatkowego wsparcia, prowadzone w formie korepetycji 

wyrównujących dysproporcje edukacyjne w trakcie procesu kształcenia/edukacji. 

3. Nauczyciele kształcenia zawodowego zobowiązani są do udziału w: 

a) 40–to godzinnych stażach zawodowych dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych 

zorganizowanych w przedsiębiorstwach z terenu woj. podlaskiego i kraju prowadzących 

działalność w branżach związanych z kierunkami kształcenia w CKU im. Henryka 

Sienkiewicza w Białymstoku, 

b) Szkolenia i kursy dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych:  

- 3os. kursy języka angielskiego branżowego (rolnictwo, informatyka, ekonomia) 

- 2 os. kurs tworzenia aplikacji internetowych w języku JAVA 

- 1 os. Adobe Photoshop 



 
- 1 os. 3ds Max – modelowanie i wizualizacje architektoniczne 

- 1 os. Adobe Ilustrator 

- 1 os. Adobe InDesing 

4. Każdy uczestnik (słuchacz) w ramach projektu otrzyma: 

a) zwrot kosztów dojazdu do pracodawcy, 

b) ubezpieczenie NNW, 

c) pokrycie kosztów badań lekarskich,  

d) odzież ochronną, 

e) jednorazowe stypendium w związku z odbyciem praktyki, 

f) materiały szkoleniowe. 

5. Nauczyciele kształcenia zawodowego biorący udział w stażach zawodowych w ramach 

projektu otrzymają: 

a) zwrot kosztów dojazdu do pracodawcy, 

b) ubezpieczenie NNW, 

c) pokrycie kosztów badań lekarskich,  

d) zwrot kosztów wyżywienia i noclegu w przypadku odbywania stażu poza miejscem 

zamieszkania. 

6. Nauczyciele kształcenia zawodowego biorący udział w szkoleniach zawodowych w ramach 

projektu otrzymają: 

a) materiały szkoleniowe.  

7. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu 

w razie rezygnacji z udziału w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz rezygnacji  

z uczestnictwa w projekcie” Załącznik nr 3.  

8. W przypadku rezygnacji z udziału w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz rezygnacji  

z uczestnictwa w projekcie, uczestnik jest zobowiązany do pisemnej rezygnacji z udziału  

w ww. projekcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji oraz zwrotu kosztów, które zostały 

poniesione na danego uczestnika od dnia zakwalifikowania się do projektu do momentu 

rezygnacji. 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Koordynator Projektu w oparciu  
o przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa krajowego dotyczące Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 


