Załącznik do Zarządzenia nr 9/2017 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie z dnia17 maja 2017r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE

"NOWY ZAWÓD - NOWE MOŻLIWOŚCI DLA DOROSŁYCH"
REALIZOWANEGO W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
OSI PRIORYTETOWEJ X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU
DZIAŁANIE 10.3 DOSKONALENIE ZAWODOWE
PODDZIAŁANIE 10.3.4 KSZTAŁCENIE ORAZ DOSKONALENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH

§1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Projekcie - należy przez to rozumieć projekt p.n. "Nowy zawód - nowe możliwości dla
dorosłych" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego Osi Priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Działanie 10.3
Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 "Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe
osób dorosłych",
Beneficjencie - należy przez to rozumieć Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie,
ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
Realizatorze Projektu - należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ciechanowie, ul. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów,
Uczestniku - oznacza to osobę zakwalifikowaną do udziału w Projekcie (UP),
Biurze Projektu - oznacza to siedzibę CKU, ul. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów

Beneficjent projektu "Nowy zawód - nowe możliwości dla dorosłych"
Powiat Ciechanowski, Realizator Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie,
ul. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów,
tel. 23 672 25 06 e-mail: cku.projekt@o2.pl

Ogłoszono dnia 24 maja 2017r.

§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie p.n. "Nowy zawód
- nowe możliwości dla dorosłych" realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Osi Priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju
regionu", Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 "Kształcenie oraz
doskonalenie zawodowe osób dorosłych".
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Beneficjentem projektu jest Powiat Ciechanowski a realizatorem Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Ciechanowie
4. Projekt będzie realizowany dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego w okresie od
1.04.2017 r. do 31.03.2019 r.
5. Biuro Projektu mieści się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kopernika 7,
06-400 Ciechanów.
§3
Cel i założenia projektu
1. Celem głównym Projektu jest zdobycie kwalifikacji i podniesienie umiejętności
zawodowych przez 89 osób dorosłych spośród 102 uczestników Projektu (30 kobiet i 59
mężczyzn).
2. Uczestnicy Projektu to osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy są zainteresowane
zdobyciem nowych kwalifikacji.
3. Zakłada się, że ok. 60% Uczestników, będą to osoby zamieszkujące tereny wiejskie.
4. Projekt zapewnia możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji przez
kobiety i mężczyzn z różnych grup społecznych, niezależnie od wyznania i pochodzenia,
nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem, bezrobotnych i pracujących, osób
o różnym statusie społecznym.
5. Cele szczegółowe Projektu to:
a) zdobycie kwalifikacji technika rachunkowości przez 13 osób (na 15 UP)
w okresie V 2017 - IV 2018
b) zdobycie kwalifikacji technika żywienia i usług gastronomicznych przez 22 osoby (na 25
UP) w okresie IX 2017 - IV 2018
c) zdobycie prawa jazdy kat. C, C+E i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przez 26 osób
(na 30 UP) w okresie V - XII 2017 (I edycja) i IX- XII 2018 (II edycja)
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d) zdobycie kwalifikacji operatora koparko-ładowarki i koparki jednonaczyniowej kl.III przez
14 osób (na 16 UP) w okresie IX - XII 2017 (I edycja) i III - VI 2018 (II edycja)
e) zdobycie kwalifikacji spawacza metodą MMA, TIG i MAG przez 14 osób (na 16 UP)
w okresie IX -XII 2017 (I edycja) i III -VI 2018 (II edycja).

§4
Zadania Projektu
I zadanie:
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) oznaczenie kwalifikacji A. 65 - Rozliczanie wynagrodzeń
i danin publicznych w zawodzie Technik rachunkowości (symbol zawodu 431103).
Zajęcia : 3.06.2017 - 29.04.2018
Ilość uczestników - 15 osób
Zakończenie kursu - egzamin zewnętrzny (VI 2018 r. - zgodnie z harmonogramem OKE)
Uzyskanie świadectwa kwalifikacji A. 65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
w zawodzie Technik rachunkowości (osoby posiadające średnie wykształcenie i świadectwo
kwalifikacji A. 36 otrzymają dodatkowo dyplom technika rachunkowości)
W rekrutacji na kurs preferowane będą osoby posiadające kwalifikację A.36 lub A.35 lub
uczniowie liceów ekonomicznych, którzy zdobędą takie kwalifikacje.
Program obejmuje zagadnienia z przedmiotów:
1. Wynagrodzenia i podatki (162 h.),
2. Organizacja pracy biurowej (52 h.),
3. Biuro wynagrodzeń i podatków (174 h.),
4. Dokumentacja pracownicza (22h),
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy (12 h).
6. Praktyki zawodowe - 80 godz. kursant realizuje indywidualnie w wybranej przez siebie
jednostce na podstawie skierowania wystawionego przez CKU. Istnieje możliwość zwolnienia
z praktyki (zgodnie z odrębnymi przepisami).
Uczestnik kursu ma prawo do:
- bezpłatnych badań lekarskich
- materiałów szkoleniowych
- bezpłatnego egzaminu
-cateringu

II zadanie:
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Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) oznaczenie kwalifikacji T. 15 - Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych (z elementami dekoracji florystycznych oraz carvingu
w gastronomii) w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych.
Zajęcia : 2.09. 2017 - 15.04.2018
Ilość uczestników - 25 osób
Zakończenie kursu - egzamin zewnętrzny (VI 2018 r. - zgodnie z harmonogramem OKE)
Uzyskanie świadectwa kwalifikacji T. 15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych.
(osoby posiadające średnie wykształcenie i kwalifikację T.06 otrzymują dodatkowo dyplom
technika żywienia i usług gastronomicznych).
Program obejmuje zagadnienia:
1.Zasady żywienia - (32 h)
2. Organizacja produkcji gastronomicznej (16 h)
3. Usługi gastronomiczne (32 h)
4. Pracownia planowania i żywienia i produkcji gastronomicznej (34 h)
5.pracownia obsługo konsumenta 931 h)
6. Obliczenia i kalkulacje kosztów w gastronomii - (50 h)
Dodatkowo:
- kurs "Elementy dekoracji florystycznych w gastronomii" (32 h)
- kurs "Carving - poziom podstawowy" - (16 h)
Uczestnik kursu ma prawo do:
- bezpłatnych badań lekarskich
- materiałów szkoleniowych (w tym na kursach z florystyki i carvingu)
- bezpłatnego egzaminu
-cateringu
- otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z florystyki
- otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie carvingu
(zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu MEN)
III zadanie:
Kurs na prawo jazdy:
- kat. C - (2 edycje)
Ilość uczestników - 15 osób
Termin kursu - I edycja 3.06. - 30.06. 2017r. oraz II edycja 13.01. - 9.03. 2018r.
- kat. C+E - (2 edycje)
Ilość uczestników - 15 osób
Termin kursu - I edycja 2.09. - 20.10. 2017r. oraz II edycja 17.03. - 10.05. 2018r.
- kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (2 edycje)
Ilość uczestników - 15 osób
Termin kursu - I edycja 28.10. - 30.12.2017r. oraz II edycja 8.09. - 9.11.2018r.
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Uczestnik kursu ma prawo do:
- bezpłatnych badań lekarskich
- bezpłatnych badań psychologicznych
- materiałów szkoleniowych
- bezpłatnego egzaminu
-cateringu
Wymagania: ukończone 21 lat, prawo jazdy co najmniej kategorii B.
IV zadanie :
Kurs operatora koparko-ładowarki i koparki jednonaczyniowej kl.III (2 edycje)
Ilość uczestników - 2 x 8 osób
Zajęcia : I edycja 2.09. - 20.12.2017r. oraz II edycja 3.03. - 30.06.2018r.
Uczestnik kursu ma prawo do:
- bezpłatnych badań lekarskich
- bezpłatnych badań psychologicznych
- bezpłatnego egzaminu
-cateringu
Po pozytywnie zdanych egzaminach absolwent uzyskuje uprawnienia bezterminowo
i otrzymuje książeczkę operatora maszyn budowlanych.

V zadanie :
Kurs spawania metodą MMA, MAG i TIG (2 edycje)
Ilość uczestników - 2 x 8 osób
Zajęcia : I edycja 2.09. - 30.12.2017r. oraz II edycja 3.03. - 30.06.2018r.
Uczestnik kursu ma prawo do:
- bezpłatnych badań lekarskich
- bezpłatnych badań psychologicznych
- bezpłatnego egzaminu
-cateringu
Po pozytywnie zdanych egzaminach absolwent otrzymuje książeczkę spawacza oraz
Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (certyfikat)
wg PN-EN9606-1

§5
Warunki uczestnictwa w Projekcie
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1. Uczestnik Projektu to osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie powiatu
ciechanowskiego.
2. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie powinna wypełnić i złożyć w Biurze Projektu
wymagane dokumenty, określone w § 6 Regulaminu.
3. W zadaniu I preferowane jest posiadanie kwalifikacji A.36 i A.35 co przyczyni się do
uzyskania dwuzawodowości (technik ekonomista i technik rachunkowości) i zwiększy szanse
na rynku pracy.
4. W zadaniu II preferowane jest posiadanie kwalifikacji T.6 ,co przyczyni się do uzyskania
wymaganych kwalifikacji na poziomie technika (po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej).
5. W zadaniu III Uczestnik Projektu to osoba, która ukończyła 21 lat i posiada co najmniej
prawo jazdy kat. B.
6. W zadaniu IV preferowane jest posiadanie prawa jazdy kat. T lub B.
7. Uczestnicy projektu muszą przejść odpowiednie badania lekarskie (opłacone przez
Realizatora Projektu) dotyczące braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu
(w zadaniu III, IV i V dodatkowo badania psychologiczne)

§6
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja uczestników do Projektu prowadzona będzie przez Centrum Kształcenia
Ustawicznego ul. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów.
2. Osoba zainteresowana rekrutacją musi spełniać warunki określone w § 5 Regulaminu.
3. Warunkiem objęcia kandydata procesem rekrutacyjnym jest złożenie przez niego
prawidłowo wypełnionego i podpisanego Kwestionariusza Rekrutacyjnego (załącznik nr 1 do
Regulaminu).
4. Kwestionariusz Rekrutacyjny dostępny jest na stronie Realizatora Projektu
www.cku-ciechanow.pl
5. Wypełniony Kwestionariusz Rekrutacyjny powinien zostać dostarczony osobiście do
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie.
6. Kwestionariusze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Złożenie Kwestionariusza Rekrutacyjnego nie jest równoważne z zakwalifikowaniem do
udziału w Projekcie.
8. Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie w terminach:
Zadanie I - 25.05. - 29.05. 2017 dla 15 osób
Zadanie II - 1. 08. 2017 - 10. 08. 2017 dla 25 osób
Zadanie III - 25.05. - 29.05. (I edycja) i 1. 12. 2017 - 8. 12.2017 (II edycja) po 15 osób
Zadanie IV - 1. 08. 2017 - 10. 08. 2017 (I edycja) i 1.02. 2018 - 8.02.2018 (II edycja) po 8 osób
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Zadanie V - 1. 08. 2017 - 10. 08. 2017 (I edycja) i 1.02. 2018 - 8.02.2018 (II edycja) po 8 osób
W przypadku braku kandydatów Realizator Projektu zastrzega sobie prawo przedłużenia
naboru Kwestionariuszy Rekrutacyjnych do mementu zrekrutowania grupy. Komunikat w tej
sprawie zostanie zamieszczony na stronie Realizatora Projektu.
9. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie: koordynator
projektu, specjalista ds. szkoleń, specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu, po
zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w tym rozmowy rekrutacyjnej.
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie w uzasadnionych przypadkach
może powołać inny skład Komisji Rekrutacyjnej spośród osób zatrudnionych w Centrum.
10. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
11. Komisja Rekrutacyjna sporządzi listy podstawowe osób zakwalifikowanych oraz listy
rezerwowe.
12. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać włączone do projektu w przypadku rezygnacji lub
przerwania uczestnictwa w projekcie przez osoby z listy podstawowej, do momentu
umożliwiającego skorzystanie z całości przewidzianego w projekcie szkolenia/kursu.
W przypadku braku osób z listy rezerwowej zostanie ogłoszony dodatkowy nabór osób do
Projektu.
13. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną wywieszone na tablicy
ogłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie oraz osoby z list rezerwowych
otrzymają dodatkowo stosowną informację (za pośrednictwem poczty elektronicznej).
14. Uczestnik Projektu po zakwalifikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną i wyrażeniu woli
udziału w Projekcie jest zobowiązany do podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie
(załącznik nr 2 do Regulaminu) w wyznaczonym terminie, zaakceptowania niniejszego
Regulaminu, podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do
Regulaminu)
15. Kandydat, który nie podpisze Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz nie podpisze
stosownych oświadczeń, zostanie skreślony z listy, a na jego miejsce zostanie przyjęta osoba
z listy rezerwowej.
16. Komisja Rekrutacyjna może odmówić udziału w Projekcie osobie, której dane wpisane do
kwestionariusza nie są zgodne ze stanem faktycznym.

§7
Prawa i obowiązki uczestników Projektu
Beneficjent projektu "Nowy zawód - nowe możliwości dla dorosłych"
Powiat Ciechanowski, Realizator Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie,
ul. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów,
tel. 23 672 25 06 e-mail: cku.projekt@o2.pl

Ogłoszono dnia 24 maja 2017r.

1. Uczestnik ma prawo do bezpłatnego udziału w Projekcie, w tym do:
a) otrzymania materiałów szkoleniowych,
b) opłaconych badań lekarskich stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu
oraz w zadaniu III, IV i V dodatkowo badań psychologicznych
c) opłaconego egzaminu (egzamin poprawkowy opłaca uczestnik)
d) opłaconego cateringu.
2. Uczestnik jest zobowiązany do:
a) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b) regularnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach
c)udzielania niezbędnych informacji do celów monitoringu Projektu,
d) wypełniania wszelkich dokumentów związanych z Projektem,
e)niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych i danych kontaktowych takich
jak: adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numery telefonów i innych danych
mających wpływ na realizację Projektu.

§8
Zasady rezygnacji, przerwania, zakończenia udziału w Projekcie
1. Rezygnacja udziału w Projekcie może być spowodowana:
-bardzo ważnymi przyczynami osobistymi
-bardzo ważnymi przyczynami zdrowotnymi (długotrwały pobyt w szpitalu, itp.
udokumentowane stosownym zaświadczeniem lekarskim)
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na
formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników
Projektu w przypadku naruszania przez niego niniejszego Regulaminu.
4. Informacja o skreśleniu z uczestnictwa w Projekcie zostaje doręczona listem poleconym.
5. Zakończenie uczestnictwa w Projekcie jest poparte odpowiednimi dokumentami.

§9
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Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Projektu i obowiązuje w całym okresie
realizacji Projektu.
2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
3. O wszelkich zmianach dotyczących realizacji Projektu Uczestnicy zostaną poinformowani
poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Ciechanowie.
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Dyrektora
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
5. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest:
1) Kwestionariusz Rekrutacyjny - załącznik nr 1
2) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie - załącznik nr 2
3) Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - załącznik nr 3
4) Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie - załącznik nr 4
5) Szczegółowe kryteria oceny Kwestionariusza Rekrutacyjnego - załącznik 5
6) Karta oceny postępowania rekrutacyjnego - załącznik nr 6
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