
 
         Białowieża, 20.08.2020  
 

Regulamin naboru i uczestnictwa do projektu pt.:  

„TECHNIK LEŚNIK – KWALIFIKACJE NA START”  

 
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczniów i nauczycieli do projektu pt.: „Technik leśnik 
– kwalifikacje na start” realizowanego przez Technikum Leśne w Białowieży, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej Oś Priorytetowa  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 – poza ZIT BOF, Priorytet inwestycyjny 10.4 Lepsze dostosowanie systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 
wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania 
umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną 
naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 
Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 r. do 31.10.2022 r. 
 
Regulamin określa warunku uczestnictwa i proces rekrutacji dla: 
 

 Zadania 1: Kształtowanie i rozwijanie u uczniów językowych kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy, 

 Zadania 2: Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych z ICT związanych bezpośrednio z 
zawodem leśnika, 

 Zadania 3: Kształtowanie i rozwijanie u uczniów właściwych postaw i umiejętności, 

 Zadania 4: Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i polskich tradycji leśników będących częścią dziedzictwa 
narodowego, 

 Zadanie 5: Realizacja programów indywidualnej ścieżki rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, 

 Zadania 6: Kursy nadające kwalifikacje Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi urządzeń i maszyn 
stosowanych w leśnictwie, 

 Zadania 7: Kursy nadające uprawnienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z obsługi urządzeń 
stosowanych w leśnictwie, 

 Zadania 8: Kursy nadające uprawnienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

 Zadania 9: Kursy Prawa Jazdy kat B, 

 Zadania 10: Program wyrównywania szans edukacyjnych i minimalizacji dysproporcji między uczniami, 

 Zadania 11: Organizacja indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczniów z problemami w nauce i 
zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnictwa, 

 Zadania 12: Realizacja programu doradztwa zawodowo-edukacyjnego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery 
SPInKA, 

 Zadania 13: Realizacja staży zawodowych dla uczniów, 

 Zadania 14: Realizacja staży zawodowych dla nauczycieli. 
 
Cel główny projektu: 
 
CELEM PROJEKTU jest wsparcie rozwoju zawodowego 200 uczniów poprzez uzyskanie dodatkowych kompetencji i 
kwalifikacji, nabycie wiedzy o współczesnym rynku (środowisku) pracy poprzez staże i doradztwo zawodowo - edukacyjne , 
wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 5 nauczycieli i doposażenie szkoły w celu 
stworzenia warunków nauki zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Technikum Leśnym w Białowieży w 
okresie od 01.08.2019 r. do 31.10.2022.  

I. Zasady ogólne 
 
1. Projekt będzie wdrażany w Technikum Leśnym w Białowieży   
2. Projekt skierowany jest do 200 uczniów kl. I– IV Technikum Leśnego w Białowieży oraz 5 nauczycieli przedmiotów 

zawodowych Technikum Leśnego w Białowieży. 



 
3. Projekt obejmuje realizację szesnastu zadań i przypisanych do nich łącznie 27 działań, szczegółowe zestawienie 

działań i liczbę miejsc skierowanych do uczniów i nauczycieli określono w tabeli 1, stanowiącej załącznik nr 1 do 
regulaminu. Limity miejsc określone w załączniku nr 1 mogą ulec zmianie w zależności od liczny chętnych na dane 
zadanie oraz w zależności od czasu realizacji i sytuacji związanej z COVID-19. Ostateczną decyzję o zwiększeniu 
limitu miejsc na daną edycję podejmuje kierownik projektu po przeanalizowaniu liczby chętnych, biorąc pod uwagę 
możliwości realizacyjne. 

4. Szczegółowe zasady udziału w zadaniu 5: „Realizacja programów indywidualnej ścieżki rozwoju uczniów 
szczególnie uzdolnionych” określa odrębny regulamin: Regulaminu wdrażania programu stypendialnego do projektu pt.: 
„TECHNIK LEŚNIK – KWALIFIKACJE NA START”, stanowiący część II niniejszego regulaminu. 

5. Każdy z uczniów przyjęty do projektu może skorzystać z kilku działań.  
6. Projekt przewiduje objęcie każdego z uczniów przyjętych do projektu doradztwem zawodowo – edukacyjnym 

grupowym i indywidualnym. 
7. Na zajęcia nadające kwalifikacje zawodowe tj.: kursy realizowane w ramach zadania 6, 7, 9 przyjmowani są 

uczniowie pełnoletni lub uczniowie którzy w trakcie trwania (do końca kursu) ukończą 18 lat. 
8. Na staże dla uczniów przyjmowani będą uczniowie klas II-IV którzy mają ukończone gimnazjum. W wyjątkowych 

sytuacjach przyjmowani będą uczniowie po szkole podstawowej z klasy II.  
 

II. Zasady rekrutacji uczestników 
 
1. Rekrutację prowadzi komisja rekrutacyjna, którą powołuje kierownik projektu. 
2. Komisję rekrutacyjną, tworzy: 

a. kierownik projektu – przewodniczący, 
b. koordynator do spraw organizacji działań,  
c. sekretarz projektu. 

3. Do zadania jedenastego: Organizacja indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczniów z problemami w 
nauce i zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnictwa, działania: Zajęcia z psychologiem, zostaną 
zakwalifikowani uczniowie na wniosek pedagoga szkoły po wyrażeniu zgody przez uczestnika projektu.  

4. Rekrutacja rozpocznie się akcją informacyjną. Zastosowane zostaną następujące narzędzia działań informacyjno – 
promocyjnych:   
a. tablica informacyjna szkoły,  
b. tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim, 
c. ulotki informacyjne,  
d. strona internetowa szkoły www.tl.bialowieza.pl zakładka projekty,  
e. zebranie informacyjne z rodzicami uczniów TL,  
f. zebranie informacyjne z uczniami TL,  
g. zebranie informacyjne z nauczycielami TL. 

5. Rekrutacja do projektu  
5.1. Rekrutacja do projektu, z wyłączeniem zadania 7, działanie 2, 13 i 14 będzie prowadzona w III edycjach, 

terminy rekrutacji: 
a. I edycja rozpocznie się od 02.09. 2019 roku i będzie trwać do 20.09. 2019, 
b. II edycja rozpocznie się od 02.09.2020 roku i będzie trwać do 30.09.2020 roku, 
c. III edycja rozpocznie się od 02.09.2021 roku i będzie trwać do 30.09.2021 roku. 

5.2. Rekrutacja do projektu do zadania 7, działanie 2 odbywać się będzie do II i III edycji według terminów 
określonych w punkcie 5.1. 

5.3. Rekrutacja do projektu do zadania 13 i 14 odbywać się będzie do II i III edycji, terminy rekrutacji 
a. II edycja rozpocznie się od 02.01.2021 roku i będzie trwać do 10.02.2021 roku, 
b. III edycja rozpocznie się od 02.01.2022 roku i będzie trwać do 10.02.2022 roku. 

6. Komisja sprawdzi kompletność oraz przeprowadzi analizę złożonych formularzy i oświadczeń. W przypadku 
braków lub nieścisłości w dokumentach zwróci się do uczniów/ rodziców/opiekunów prawnych z prośbą o ich 
uzupełnienie. 

7. Po rekrutacji zostaną ogłoszone przyjętych i listy rezerwowe. Na liście rezerwowej będzie wpisywanych 5 osób, 
według ilości punktów. 

8. W przypadku wolnych miejsc zostanie ogłoszona rekrutacja dodatkowa. 

http://www.tl.bialowieza.pl/


 
9. Rekrutacja dodatkowa, w przypadku wolnych miejsc prowadzona będzie rekrutacja w sposób ciągły do 

wyczerpania limitu miejsc. 
10. Rekrutacja polegać będzie na złożeniu tradycyjną pocztą lub osobiście w sekretariacie szkoły lub biurze projektu 

dokumentów rekrutacyjnych. 
11. Dokumenty rekrutacyjne tworzą: 

a. formularz rekrutacyjny udziału w warsztatach/kursach – załącznik nr 2 
b. formularz rekrutacyjny udziału w stażu – załącznik nr 3 
c. formularz zgłoszenia ucznia na warsztaty z psychologiem – załącznik nr 4 
d. zgoda ucznia na udział w projekcie – załącznik nr 5  
e. oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 6 
f.       deklaracja udziału w projekcie – załącznik nr 7  
g. formularz osobowy – załącznik nr 8  

12. Kryteria rekrutacji do działań skierowanych do uczniów, z wyjątkiem zadania 10, maksymalna liczba punktów 
możliwych do uzyskania to 120, jak niżej: 

a. średnia ocen w nauce za ostatni zakończony rok, nie więcej niż 50 pkt, jak niżej:  

 średnia 4,75 i wyżej – 50 pkt 

 średnia 4,74 – 4,50 – 40 pkt 

 średnia 4,49 – 4,00 – 30 pkt 

 średnia 3,99 – 3,50 – 20 pkt 

 średnia 3,49 – 3,00 – 10 pkt 

 średnia 2,99 – 2,50 – 5 pkt 

 średnia poniżej 2,50 – 0 pkt. 
b. ocena z zachowania ucznia za ostatni semestr, nie więcej niż 20 pkt, jak niżej 

 wzorowe – 20 pkt 

 bardzo dobre – 15 pkt 

 dobre – 10 pkt 

 poprawne – 5 pkt 

 nieodpowiednie -  1 pkt 

 naganne – 0 pkt 
c.     zamieszkanie na terenie wiejskim, nie więcej niż 10 pkt, jak niżej: 

 zamieszkiwanie na terenie wiejskim – 10 pkt 
d. opinia wychowawcy / pedagoga szkolnego z uwzględnieniem sytuacji materialno – społecznje ucznia, nie 

więcej niż 15 pkt, jak niżej: 

 liczbę punktów przyznawać będzie osoba pisząca opinię,  

 ocenie będzie podlegać sytuacja materialno – społeczna ucznia 

 ocenie podlegać będą takie cechy ucznia jak: sumienność, odpowiedzialność, kultura osobista, 
podejście do obowiązków szkolnych i inne, 

e. płeć (kobieta – 5 pkt, mężczyzna -0 pkt). 
13. Kryteria rekrutacji uczniów do zadania 10, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 120, jak niżej: 

a. średnia ocen w nauce za ostatni zakończony rok, nie więcej niż 50 pkt, jak niżej:  

 średnia 4,75 i wyżej –0 pkt 

 średnia 4,74 – 4,50 –5 pkt 

 średnia 4,49 – 4,00 – 10 pkt 

 średnia 3,99 – 3,50 – 20 pkt 

 średnia 3,49 – 3,00 – 30 pkt 

 średnia 2,99 – 2,50 – 40 pkt 

 średnia poniżej 2,50 – 50 pkt. 
b. ocena z zachowania ucznia za ostatni semestr, nie więcej niż 20 pkt, jak niżej 

 wzorowe – 20 pkt 

 bardzo dobre – 15 pkt 

 dobre – 10 pkt 

 poprawne – 5 pkt 

 nieodpowiednie -  1 pkt 



 

 naganne – 0 pkt 
c.     zamieszkanie na terenie wiejskim, nie więcej niż 10 pkt, jak niżej: 

 zamieszkiwanie na terenie wiejskim – 10 pkt 
d. opinia wychowawcy / pedagoga szkolnego z uwzględnieniem sytuacji materialno – społecznje ucznia, nie 

więcej niż 15 pkt, jak niżej: 

 liczbę punktów przyznawać będzie osoba pisząca opinię,  

 ocenie będzie podlegać sytuacja materialno – społeczna ucznia 

 ocenie podlegać będą takie cechy ucznia jak: sumienność, odpowiedzialność, kultura osobista, 
podejście do obowiązków szkolnych i inne, 

e. płeć (kobieta – 5 pkt, mężczyzna -0 pkt). 
14. Kryteria rekrutacji do zadania 13, w rekrutacji na staż dodaje się do punktacji ogólnej -  punkty premiujące: 

a.  Uczeń klasy IIV – 40pkt 
b. Uczeń klasy III – 30pkt 
c. Uczeń klasy II po gimnazjum - 10 pkt 
d. Uczeń klasy II po szkole podstawowej - 0 pkt 

15. Kryteria rekrutacji do działania skierowanego do nauczycieli, ogółem można uzyskać 50 pkt, jak niżej: 
a. nauczyciele pracujący w Technikum Leśnym w Białowieży, uczący przedmiotów zawodowych – 40 punktów, 
b. mieszkający w miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców – 10 punktów. 

16. W przypadku osób spełniających te same kryteria o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zdecyduje kolejność 
zgłoszeń. 

17. O wynikach rekrutacji uczniowie będą poinformowani poprzez wywieszenie list rekrutacyjnych na tablicy ogłoszeń 
szkoły. 

18. O wynikach rekrutacji nauczyciele będą poinformowani odrębnymi pismem / słownie lub telefonicznie. 
19. Warunkiem przyjęcia do projektu jest złożenie deklaracji udziału w projekcie (załącznik nr 5) po zakończeniu 

rekrutacji oraz oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 6) i formularza osobowego (załącznik nr 8).  
20. Uczniowie z listy rezerwowej będą przyjmowani według kolejności listy rankingowej. W przypadku rezygnacji ze 

zwolnionego miejsca uczeń złoży stosowane oświadczenie (załącznik nr 9. 
21. Dokumentacja rekrutacyjna przechowywana będzie w biurze projektu. 
22. Celem przestrzegania zasady równości szans ze względu na płeć w zajęciach udział wezmą kobiety i mężczyźni. 

Ostateczny podział Beneficjentów zostanie ustalony w wyniku rekrutacji. 
23. Na zakończenie rekrutacji sporządzone zostaną zestawienia uczestników projektu w poszczególnych zajęciach, 

które wraz z dokumentacją złożoną przez uczestników projektu będą przechowywane w biurze projektu. 
24. Rekrutacja odbędzie się przy uwzględnieniu zasady równości płci i polityki horyzontalnej równych szans.   
 

III. Dodatkowe obowiązki uczestników 
 
1. Dodatkowe obowiązki uczestników wykonywane przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów: 

a. wypełnienie ankiety monitorującej rezultaty projektu w trakcie trwania projektu i po zakończeniu swojego udziału 
w projekcie, 

b. wypełnienie innych dokumentów związanych z realizacją projektu, 
c. przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole, 
d. systematyczne uczestniczenie w zajęciach projektowych. 

 
IV. Uprawnienia uczestników 

 
1. Uczestnicy projektu są uprawnieni do: 

a. nieodpłatnego udziału w działaniach projektowych, 
b. bezpłatnego korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. 

 
V. Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

 
1. Obecność na zajęciach w projekcie jest obowiązkowa. 
2. Dopuszczalna jest 20% nieobecność ucznia na zajęciach w czasie trwania projektu. 
3. Usprawiedliwiane będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi lub innymi 



 
uzasadnionymi przypadkami. Uczeń / Rodzic / opiekun prawny ucznia niezwłocznie poinformuje nauczyciela o 
przyczynach nieobecności na zajęciach. 

4. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, zmiana miejsca 
zamieszkania, inny ważny powód), uczeń ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, po poinformowaniu 
kierownika projektu poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej (załącznik nr 9). 

5. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszona pierwsza osoba 
znajdująca się na liście rezerwowej danego rodzaju zajęć, jeżeli uczeń wyrazi wolę wzięcia udziału w projekcie 
poprzez wypełnienie deklaracji udziału w projekcie (załącznik nr 5) oraz oświadczenia uczestnika projektu 
(załącznik nr 6). 

6. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 20% uczeń, na wniosek prowadzącego działanie może 
zostać skreślony przez kierownika projektu z udziału w działaniu. 

 
VI. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem 02.09.2020 r. 
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady 

wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, a także 
przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie 
danych osobowych oraz regulacje prawne obowiązujące w Technikum Leśnym w Białowieży. 

 
 
      
         Sporządził kierownik projektu: 
 
Załączniki: 
1. Zestawienie działań przewidzianych w projekcie, liczba edycji rekrutacji i liczba miejsc. 
2. Formularz rekrutacyjny udziału w warsztatach / kursach. 
3. Formularz rekrutacyjny udziału w stażu. 
4. Formularz zgłoszenia ucznia na warsztaty z psychologiem. 
5. Zgoda ucznia na udział w projekcie. 
6. Oświadczenie uczestnika projektu. 
7. Deklaracja udziału w projekcie. 
8. Formularz osobowy. 
9. Oświadczenie o rezygnacji. 
 
Zatwierdził: 


