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§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki udziału, podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu „Powiat 

Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, a także formy wsparcia przewidziane w ramach 

Projektu. 

2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytetu VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół              

i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 

zawodowego. 

3. Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w 3 szkołach zawodowych dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kamieński prowadząca do zwiększenia szans 191(K107) 

uczniów na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy poprzez: - rozwój kompetencji kluczowych           

i zawodowych oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez 191uczniów (107K) - doskonalenie 

umiejętności i kompetencji zawodowych 8 n-li (7K) -wzbogacenie zaplecza dydaktycznego              

i wdrożenie w szkołach innowacyjnych form kształcenia zawodowego opartych na nowoczesnych 

technologiach ICT w okresie I.2020-XII.2022. 

4. Realizatorem projektu jest Powiat Kamieński, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski. 

5. Biuro projektu u Realizatora znajduje się w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim,                

72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7b, pok. 11b. Godziny urzędowania biura od poniedziałku 

do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30. 

6. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

7. Czas realizacji Projektu: od 02 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku.  

 

§ 2 

DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:  

1) Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” 

realizowany w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych 

uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

2) Realizatorze Projektu – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony w § 1 ust. 4.  

3) Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć ucznia, który został zakwalifikowany do udziału  

w Projekcie i zawarł z Partnerem umowę uczestnictwa. 

4) Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół osób powołanych przez Partnera, 

weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników Projektu. 
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5) Doradcy zawodowym – należy przez to rozumieć doradcę zawodowego, nauczyciela, 

wychowawcę, psychologa lub pedagoga – posiadającego przygotowanie do prowadzenia zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu, wyłonionego przez Partnera zgodnie  

z przepisami prawa. 

§ 3 

FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU 

Projekt zakłada możliwość skorzystania przez Uczestników Projektu z następujących form wsparcia: 

1. Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów- forma certyfikowanego wsparcia w zakresie 

zdobywania dodatkowych uprawnień. Realizacja kształcenia zawodowego we współpracy            

z pracodawcami w naturalnym środowisku pracy z wykorzystaniem multimedialnych materiałów 

dydaktycznych e-podręczników i materiałów dodatkowych do tych podręczników w wersji             

e-materiałów z zasobów Cyfrowego Repozytorium Edukacji Mobilnej dla poprawienia rezultatów 

zajęć oraz zwiększenia ich atrakcyjności dla uczniów / Zespół Szkół Ponadpodstawowych              

w Benicach – realizacja kursów zawodowych: 

1) Kurs pilarza-drwala plus obsługa kos spalinowych-MEN - 162h (44h teorii, 118h praktyki);         

3 edycje; III/2020,2021,2022 - 20U (6K), 

2) Kurs operator forwardera-UDT - 100h (60h teorii, 40h praktyki); 2edycje; XI/2020,2021 - 8U 

(2K),  

3) Kurs operator harwestera-UDT - 115h (100h teorii, 15h praktyki) ;2edycje; XI/2020,2021 - 8U 

(2K), 

4) Kurs brakarski-MEN/Lasy Państwowe-70h(30h teorii, 40h praktyki); 2edycje; V, VI/2021,2022 -

20U (6K), 

5)  Kurs prawo jazdy kat.T, B – WORD - 60h teoria /60h praktyka kat. B,30h teoria/ 20h praktyka 

kat. T; 3edycje; III, IX/2020,2021,2022 - 30U(15K) kat.B; 30U (10K) kat.T, 

6)  Kurs zdobycie odznak jeździeckich – PZJ - 80h ;2 edycje; V, IX/2021,2022 - 32U (22K), 

7)  Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej - PZJ/IRR - 40h; 3edycje; IX,X/2020,2021,2022 - 30U 

(20K), 

8) Kurs JNTB Jeździectwo naturalne bez tajemnic – 100h; 2edycje; VI/2021,2022 - 20U (12K), 

9) Kurs Hipoterapii – MEN - 90h (60h teorii, 30h praktyki); 2edycje; IX/2020,2021 - 20U(12K). 

2. Podnoszenie kompetencji zawodowych przez uczniów - forma pogłębiająca nabywanie 

kompetencji dla kształconego zawodu. Realizacja kształcenia zawodowego we współpracy            

z pracodawcami z wykorzystaniem multimedialnych materiałów dydaktycznych e-podręczników          

i materiałów dodatkowych do tych podręczników w wersji e-materiałów z zasobów Cyfrowego 

Repozytorium Edukacji Mobilnej dla poprawienia rezultatów zajęć oraz zwiększenia ich 

atrakcyjności dla uczniów / Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach: 
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1) Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny (Zagadnienia związane z gospodarką łowiecką          

i ochroną zwierzyny) - 1gr; 20U(8K); L.GODZIN: 2h/tydzień/gr; 30 tygodni/rok; 2020: 30h; 

2021: 30h; 2022: 0h,  

2) Ochrona, zagospodarowanie i użytkowanie zasobów leśnych(Zagadnienia związane                 

z ochroną, zagospodarowaniem i użytkowaniem zasobów leśnych) - 1gr; 20U(10K); 

L.GODZIN: 2h/tydzień/gr; 30 tygodni/rok; 2020: 30h; 2021: 30h; 2022: 0h,  

3) Zarządzanie ośrodkiem jeździeckim (Zagadnienia związane z zarządzaniem ośrodkiem 

jeździeckim, organizacją pracy) - 2gr; 30U(15K); L.GODZIN: 2h/tydzień/gr; 30 tygodni/rok; 

2020: 40h; 2021: 40h; 2022: 40h;  

4) Szkolne koło jeździeckie (Nauka jazdy konnej, przygotowanie do podniesienia kwalifikacji) -

4gr; 28U(18K); L.GODZ: 2h/tydz/gr; 30 tyg/rok; 2020: 80h; 2021: 80h; 2022: 80h,  

5) Koło hodowców koni (Zagadnienia związane z hodowlą koni, przygotowanie do podniesienia 

kwalifikacji z zakresu hodowli) - 2gr; 30U(20K); L.GODZ: 2h/tydz/gr; 30 tygodni/rok; 2020: 

30h; 2021: 30h; 2022: 0h,  

6) Informatyka (Zastosowanie informatyki w leśnictwie i hodowli koni) - 3gr; 60U(30K); L.GODZ: 

2h/tydz/gr; 30 tyg/rok; 2020: 60h; 2021: 60h; 2022: 60h. 

3. Organizacja praktycznych form nauczania – staże u lokalnych pracodawców. Wzmocnienie 

zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia w formie 4 tygodniowych staży                                

w przedsiębiorstwach z woj.. zachodniopomorskiego, prowadzących działalność w obszarach 

adekwatnych do profili kształcenia uczniów. Staż odbywać będą uczniowie uczący sie                   

w następujących zawodach: Technik Leśnik, Technik Hodowli Koni/ Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Benicach - Zaplanowano organizację staży dla 70U(40K) w wymiarze 

150h dla każdego ucznia. CZAS: I.2020-XII.2022 MIEJSCE: na terenie zakładów lokalnych 

przedsiębiorców. 

4. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty 

kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy. Element kształcenia 

wykraczający poza kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie 

wiedzy i umiejętności zawodowych. / Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach: 

1) Zajęcia w Akademickim Ośrodku Jeździeckim Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego wspólnie z policją konną - 5 wyjazdów zawodoznawczych; 40U(30K),  

2) Warsztaty dendrologiczne ZUT w Szczecinie – rozpoznawanie drzew i krzewów leśnych –        

4 wyjazdy zawodoznawcze; 30U(10K). 

5. Zajęcia pozaszkolne/wyjazdy zawodoznawcze. Element kształcenia wykraczający poza 

kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności 

zawodowych. / Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach – Zaplanowano wyjazdy do 

ogrodów botanicznych i Parków Narodowych - 4 wyjazdy zawodoznawcze; 30U(10K) + 2 

opiekunów Wyjazd do Przelewic i innych Parków Narodowych. 
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6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe z wykorzystaniem multimedialnych materiałów dydaktycznych 

e-podręczników i materiałów dodatkowych do tych podręczników w wersji e-materiałów                  

z zasobów Cyfrowego Repozytorium Edukacji Mobilnej dla poprawienia rezultatów zajęć oraz 

zwiększenia ich atrakcyjności dla uczniów / Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach - 

Szkolny Punkt Informacji i Kariery - 4gr; 70U(40K); L.GODZIN: 2h/tydzień/gr; 30tygodni/rok; 

2020:160h; 2021:160h ;2022:160h. 

7. Pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów / Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Benicach: 

1) Stypendysta jest uczestnikiem projektu (tzn. rozpoczął uczestnictwo w projekcie i otrzymał 

wsparcie w ramach innych działań w projekcie), 

2) Otrzymał średnią ocen końcoworocznych z wszystkich przedmiotów zawodowych nie 

mniejszą niż 4,0 i zachowanie nie niższe niż dobre, 

3) Stypendium będzie przyznane na max. 10 m-cy (wypłacane od IX do VI) na podstawie 

średnich uzyskanych na koniec poprzedniego roku szkolnego, 

4) Średniomiesięczne stypendium będzie wynosiło: 500,00 złotych dla uczniów z najwyższą 

średnią w danym zawodzie, 400,00 złotych dla uczniów z drugą najwyższą średnią                   

i 300 złotych dla uczniów z trzecią najwyższą średnią. 

8. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno wyrównawczych służących kształtowaniu 

kompetencji kluczowych na rynku pracy z wykorzystaniem multimedialnych materiałów 

dydaktycznych e-podręczników i materiałów dodatkowych do tych podręczników w wersji             

e-materiałów z zasobów Cyfrowego Repozytorium Edukacji Mobilnej dla poprawienia rezultatów 

zajęć oraz zwiększenia ich atrakcyjności dla uczniów / Zespół Szkół Ponadpodstawowych             

w Benicach - Matematyka (Zastosowanie matematyki w leśnictwie i hodowli koni) - 3gr; 

60U(30K); L.GODZIN: 2h/tydzień/gr; 30 tygodni/rok; 2020: 60h; 2021: 60h; 2022:60h. 

9. Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów- forma certyfikowanego wsparcia w zakresie 

zdobywania dodatkowych uprawnień. Realizacja kształcenia zawodowego we współpracy              

z pracodawcami w naturalnym środowisku pracy z wykorzystaniem multimedialnych materiałów 

dydaktycznych e-podręczników i materiałów dodatkowych do tych podręczników w wersji             

e-materiałów z zasobów Cyfrowego Repozytorium Edukacji Mobilnej dla poprawienia rezultatów 

zajęć oraz zwiększenia ich atrakcyjności dla uczniów / Zespół Szkół Ponadpodstawowych             

w Wolinie - realizacja kursów zawodowych: 

1) Kurs obsługi kasy fiskalnej - 16h; 1 edycja; 2020 - 10U(5K), 

2) Kurs kelnerstwa - 16h; 2 edycja; 2020,2021 - 20U(10K), 

3) Kurs carvingu podstawowy - 8h; 2 edycja; 2020,2021 - 20U(10K), 

4) Kurs carvingu średniozaawansowany - 9h; 2 edycja; 2020,2021 - 20U(10K),  

5) Kurs carvingu techniki graficzne - 9h; 2 edycja; 2020,2021 - 20U(10K), 

6)  Kurs dietetyki - 30h; 2 edycja; 2020,2021 - 20U(10K), 
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7)  Kurs barmana - 16h; 3 edycja; 2020,2021,2021 - 30U(15K), 

8)  Kurs baristy I stopnia - 8h; 3 edycja; 2020,2021,2021 - 30U(15K), 

9)  Kurs baristy II stopnia - 8h; 3 edycja; 2020,2021,2021 - 30U(15K), 

10)  Kurs alternatywnych metod parzenia kawy - 8h; 3 edycja; 2020,2021,2021 - 30U(15K), 

11) Zaawansowany latte art. - 8h; 3 edycja; 2020,2021,2021 - 30U(15K),  

12) Kurs sensoryczny - 8h; 3 edycja; 2020,2021,2021 - 30U(15K), 

13) Kurs ręcznego Wyrobu Czekolady i Pralin - 10h; 2 edycja; 2020,2021 - 20U(10K),  

14) Kurs pilarza-drwala-MEN - 150h (40h teorii, 110h praktyki); 2 edycje; 2020,2021 - 20U(5K), 

15) Kurs arborystyczny - 40h (30h teorii, 10h praktyki); 2 edycje; 2020,2021 - 20U(5K), 

16) Kurs monter suchej zabudowy - 60h (24h teorii, 36h praktyki); 2 edycje; 2020,2021 - 20U(5K), 

17) Kurs AutoCad - 60h; 2 edycje; 2020,2021 - 20U(5K), 

18) Kurs kosztorysowanie - 30h; 2 edycje; 2020,2021 - 20U(5K). 

10. Podnoszenie kompetencji zawodowych przez uczniów - forma pogłębiająca nabywanie 

kompetencji dla kształconego zawodu. Realizacja kształcenia zawodowego we współpracy            

z pracodawcami z wykorzystaniem multimedialnych materiałów dydaktycznych e-podręczników       

i materiałów dodatkowych do tych podręczników w wersji e-materiałów z zasobów Cyfrowego 

Repozytorium Edukacji Mobilnej dla poprawienia rezultatów zajęć oraz zwiększenia ich 

atrakcyjności dla uczniów / Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie: 

1) Komputer jako narzędzie współczesnego technika - 4gr; 60U(30K); L.GODZIN: 2h/tydzień/gr; 

30 tygodni/rok; 2020: 80h; 2021: 80h; 2022: 80h, 

2)  Internetowa obsługa podmiotów branży hotelarskiej - 3gr; 30U(15K); L.GODZIN: 

2h/tydzień/gr; 30 tygodni/rok; 2020: 60h; 2021: 60h; 2022: 60h, 

3) Akademia przyszłego hotelarza – wiedza i praktyka w hotelarstwie - 3gr; 30U(15K); 

L.GODZIN: 2h/tydzień/gr; 30 tygodni/rok; 2020: 60h; 2021: 60h; 2022: 60h, 

4) Projektowanie reklamy - 3gr; 30U(15K); L.GODZIN: 2h/tydzień/gr; 30 tygodni/rok; 2020: 60h; 

2021: 60h; 2022: 60h 

11. Organizacja praktycznych form nauczania – staże u lokalnych pracodawców. Wzmocnienie 

zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia w formie 4 tygodniowych staży                                  

w przedsiębiorstwach z woj.. zachodniopomorskiego, prowadzących działalność w obszarach 

adekwatnych do profili kształcenia uczniów. Staż odbywać będą uczniowie uczący się                   

w następujących zawodach: Technik Hotelarstwa, Technik Budowlany / Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Wolinie - Zaplanowano organizację staży dla 61U(37K)w wymiarze 150h 

dla każdego ucznia. 

12. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty 

kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy. Element kształcenia 

wykraczający poza kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie 

wiedzy i umiejętności zawodowych. / Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie: 
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1) Warsztaty kulinarne z Kurtem Schellerem o tematyce „Kuchnia śródziemnomorska” -10U(5K) 

+ 1N(1K), 

2) Profesjonalne warsztaty kulinarne z Giancarlo Russo o tematyce „Kuchnia włoska” - 10U(5K) 

+ 1N(1K), 

3) Profesjonalne warsztaty kulinarne z Jarosławem Uścińskim o tematyce „Trendy kuchni 

polskiej” - 10U(5K) + 1N(1K). 

13. Doradztwo edukacyjno-zawodowe z wykorzystaniem multimedialnych materiałów dydaktycznych 

e-podręczników i materiałów dodatkowych do tych podręczników w wersji e-materiałów                  

z zasobów Cyfrowego Repozytorium Edukacji Mobilnej dla poprawienia rezultatów zajęć oraz 

zwiększenia ich atrakcyjności dla uczniów / Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - 

Szkolny Punkt Informacji i Kariery - 61U(37K); L.GODZIN: 3h/ucznia; 2020: 183h. 

14. Pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów / Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Wolinie: 

1) Stypendysta jest uczestnikiem projektu (tzn. rozpoczął uczestnictwo w projekcie i otrzymał 

wsparcie w ramach innych działań w projekcie), 

2) Otrzymał średnią ocen końcoworocznych z wszystkich przedmiotów zawodowych nie 

mniejszą niż 4,0 i zachowanie nie niższe niż dobre, 

3) Stypendium będzie przyznane na max. 10 m-cy (wypłacane od IX do VI) na podstawie 

średnich uzyskanych na koniec poprzedniego roku szkolnego, 

4) Średniomiesięczne stypendium będzie wynosiło: 500,00 złotych dla uczniów z najwyższą 

średnią w danym zawodzie, 400,00 złotych dla uczniów z drugą najwyższą średnią                   

i 300 złotych dla uczniów z trzecią najwyższą średnią. 

15. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno wyrównawczych służących kształtowaniu 

kompetencji kluczowych na rynku pracy z wykorzystaniem multimedialnych materiałów 

dydaktycznych e-podręczników i materiałów dodatkowych do tych podręczników w wersji             

e-materiałów z zasobów Cyfrowego Repozytorium Edukacji Mobilnej dla poprawienia rezultatów 

zajęć oraz zwiększenia ich atrakcyjności dla uczniów / Zespół Szkół Ponadpodstawowych               

w Wolinie – Matematyka (rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego                 

i logicznego rozumowania, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, dostrzeganie prawidłowości 

matematycznych w otoczeniu, rozwijanie umiejętności stosowania matematyki, rozwijanie 

umiejętności pracy w grupie, wyrabianie systematyczności i wytrwałości) -6gr; 61U(37K); 

L.GODZIN: 2h/tydzień/gr; 30 tygodni/rok; 2020:120h; 2021: 120h; 2022: 120h. 

16. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów                    

i technologii w danej branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym 

zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego / 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie - realizacja kursów zawodowych: 
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1) Kurs carvingu podstawowy – 8h, 2020 - 3N(3K), 

2) Kurs carvingu średniozaawansowany – 9h, 2020 - 3N(3K), 

3) Kurs carvingu techniki graficzne – 9h, 2020 - 3N(3K), 

4) Kurs barmana – 16h, 2020 - 3N(3K),  

5) Kurs baristy I stopnia – 8h, 2020 - 3N(3K), 

6) Kurs baristy II stopnia – 8h, 2020 - 3N(3K), 

7) Kurs alternatywnych metod parzenia kawy – 8h, 2020 - 3N(3K), 

8) Zaawansowany latte art. – 8h, 2020 - 3N(3K), 

9) Kurs sensoryczny – 8h, 2020 - 3N(3K). 

17. Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów- forma certyfikowanego wsparcia w zakresie 

zdobywania dodatkowych uprawnień. Realizacja kształcenia zawodowego we współpracy              

z pracodawcami w naturalnym środowisku pracy z wykorzystaniem multimedialnych materiałów 

dydaktycznych e-podręczników i materiałów dodatkowych do tych podręczników w wersji             

e-materiałów z zasobów Cyfrowego Repozytorium Edukacji Mobilnej dla poprawienia rezultatów 

zajęć oraz zwiększenia ich atrakcyjności dla uczniów / Zespół Szkół Ponadpodstawowych             

w Kamieniu Pomorskim - realizacja kursów zawodowych: 

1) Kurs ręczny wyrób czekolady - 10h; 2 edycje; 2020 - 20U(10K), 

2) Kurs nowoczesne cukiernictwo - 20h; 2 edycje; 2020 - 20U(10K), 

3) Kurs nowatorskie desery - 8h; 2 edycje; 2020 - 20U(10K), 

4) Kurs dekorowania wyrobów cukierniczych - 16h; 2 edycje; 2020 - 20U(10K), 

5) Kurs kuchnia azjatycka - 20h; 2 edycje; 2020 - 20U(10K), 

6) Kurs barmański - 8h; 3 edycje; 2020 - 30U(15K), 

7) Kurs barista I stopnia - 8h; 3 edycje; 2020 - 30U(15K), 

8) Kurs barista II stopnia - 8h; 3 edycje; 2020 - 30U(15K), 

9) Kurs alternatywnych Metod Parzenia Kawy - 8h; 3 edycje; 2020 - 30U(15K),  

10) Zaawansowany Latte Art. - 8h; 3 edycje; 2020 - 30U(15K), 

11) Kurs sensoryczny - 8h; 3 edycje; 2020 - 30U(15K), 

12) Kurs kelnerski - 16h; 3 edycje; 2020 - 30U(15K), 

13) Kurs sommelierski - 8h; 2 edycje; 2020 - 20U(10K). 

18. Podnoszenie kompetencji zawodowych przez uczniów - forma pogłębiająca nabywanie 

kompetencji dla kształconego zawodu. Realizacja kształcenia zawodowego we współpracy                

z pracodawcami z wykorzystaniem multimedialnych materiałów dydaktycznych e-podręczników       

i materiałów dodatkowych do tych podręczników w wersji e-materiałów z zasobów Cyfrowego 

Repozytorium Edukacji Mobilnej dla poprawienia rezultatów zajęć oraz zwiększenia ich 

atrakcyjności dla uczniów / Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim: 

1) Właściciel bazy kawiarniano-barowej - 2gr; 12U(6K); L.GODZIN: 4h/tydzień/gr; 30 tygodni/rok; 

2020: 80h; 2021: 80h; 2022: 80h, 
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2) Właściciel bazy cukierniczej - 2gr; 12U(6K); L.GODZIN: 4h/tydzień/gr; 30 tygodni/rok; 2020: 

80h; 2021: 80h; 2022: 80h,  

3) Właściciel bazy restauracyjnej - 2gr; 12U(6K); L.GODZIN: 4h/tydzień/gr; 30 tygodni/rok; 2020: 

80h; 2021: 80h; 2022: 80h, 

4) Właściciel bazy cateringowej - 2gr; 12U(6K); L.GODZIN: 4h/tydzień/gr; 30 tygodni/rok; 2020: 

80h; 2021: 80h; 2022: 80h, 

5) Akademia przyszłego hotelarza - wiedza i praktyka w hotelarstwie - 2gr; 12U(6K); L.GODZIN: 

4h/tydzień/gr; 30 tygodni/rok; 2020: 80h; 2021: 80h; 2022: 80h, 

6) Monitorowanie środowiska - 1gr; 6U(3K); L.GODZIN: 3h/tydzień/gr; 30 tygodni/rok; 2020: 40h; 

2021: 40h; 2022: 40h. 

19. Organizacja praktycznych form nauczania – staże u lokalnych pracodawców. Wzmocnienie 

zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia w formie 4 tygodniowych staży                                 

w przedsiębiorstwach z woj.. zachodniopomorskiego, prowadzących działalność w obszarach 

adekwatnych do profili kształcenia uczniów. Staż odbywać będą uczniowie uczący się                   

w następujących zawodach: Technikum/ Specjalizacja: Hotelarstwo, Gastronomia, Ochrona 

Środowiska / Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim - Zaplanowano 

organizację staży dla 40U(20K) w wymiarze 150h dla każdego ucznia. 

20. Organizacja praktycznych form nauczania – praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców. 

Wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia w formie 4 tygodniowych praktyk 

zawodowych w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego, prowadzących 

działalność w obszarach adekwatnych do profili kształcenia uczniów. Praktyki odbywać będą 

uczniowie uczący sie w następujących zawodach: Gastronomia, cukiernictwo / Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim - Zaplanowano organizację praktyk zawodowych 

dla 20U(10K)w wymiarze 150h dla każdego ucznia. 

21. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty 

kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy. Element kształcenia 

wykraczający poza kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie 

wiedzy i umiejętności zawodowych. / Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim: 

1) Warsztaty kulinarne z Kurtem Schellerem o tematyce „Kuchnia śródziemnomorska” - 

20U(10K) + 2N(1K), 

2) Profesjonalne warsztaty kulinarne z Giancarlo Russo o tematyce „Kuchnia włoska” -  

20U(10K) + 2N(1K), 

3) Profesjonalne warsztaty kulinarne z Jarosławem Uścińskim o tematyce „Trendy kuchni 

polskiej” - 20U(10K) + 2N(1K). 
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22. Zajęcia pozaszkolne/wyjazdy zawodoznawcze. Element kształcenia wykraczający poza 

kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności 

zawodowych / Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim - Wyjazd 

zawodoznawczy na Targi Gastro – Hotel - 1 wyjazd zawodoznawczy; 40U(20K) + 2 opiekunów. 

23. Doradztwo edukacyjno-zawodowe z wykorzystaniem multimedialnych materiałów dydaktycznych 

e-podręczników i materiałów dodatkowych do tych podręczników w wersji e-materiałów                  

z zasobów Cyfrowego Repozytorium Edukacji Mobilnej dla poprawienia rezultatów zajęć oraz 

zwiększenia ich atrakcyjności dla uczniów / Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu 

Pomorskim - Szkolny Punkt Informacji i Kariery - 60U(30K); L.GODZIN: 2h/ucznia; 2020: 120h. 

24. Pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów / Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Kamieniu Pomorskim: 

1) Stypendysta jest uczestnikiem projektu (tzn. rozpoczął uczestnictwo w projekcie i otrzymał 

wsparcie w ramach innych działań w projekcie), 

2) Otrzymał średnią ocen końcoworocznych z wszystkich przedmiotów zawodowych nie 

mniejszą niż 4,0 i zachowanie nie niższe niż dobre, 

3) Stypendium będzie przyznane na max. 10 m-cy (wypłacane od IX do VI) na podstawie 

średnich uzyskanych na koniec poprzedniego roku szkolnego, 

4) Średniomiesięczne stypendium będzie wynosiło: 500,00 złotych dla uczniów z najwyższą 

średnią w danym zawodzie, 400,00 złotych dla uczniów z drugą najwyższą średnią                   

i 300 złotych dla uczniów z trzecią najwyższą średnią. 

25. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno wyrównawczych służących kształtowaniu 

kompetencji kluczowych na rynku pracy z wykorzystaniem multimedialnych materiałów 

dydaktycznych e-podręczników i materiałów dodatkowych do tych podręczników w wersji             

e-materiałów z zasobów Cyfrowego Repozytorium Edukacji Mobilnej dla poprawienia rezultatów 

zajęć oraz zwiększenia ich atrakcyjności dla uczniów / Zespół Szkół Ponadpodstawowych              

w Kamieniu Pomorskim - Matematyka (przygotowanie do maturalnego egzaminu zewnętrznego, 

niwelowanie braków z poprzednich etapów edukacyjnych) - 3gr; 18U(9K); L.GODZIN: 

2h/tydzień/gr; 30 tygodni/rok; 2020: 60h; 2021: 60h; 2022:60h. 

26. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów                    

i technologii w danej branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym 

zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego / 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim - realizacja kursów zawodowych: 

1) Kurs ręczny wyrób czekolady - 10h; 2020 - 5N(4K), 

2) Kurs nowoczesne cukiernictwo - 20h; 2020 - 5N(4K), 

3) Kurs nowatorskie desery - 8h; 2020 - 5N(4K), 

4) Kurs dekorowania wyrobów cukierniczych - 16h; 2020 - 5N(4K), 
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5) Kurs kuchnia azjatycka - 20h; 2020 - 5N(4K), 

6) Kurs kelnerski - 16h; 2020 - 5N(4K), 

7) Kurs sommelierski - 8h; 2020 - 8N(6K). 

27. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli – staże u lokalnych pracodawców. Wzmocnienie 

kompetencji nauczycieli w zawodach deficytowych w formie 40 godzinnych staży                           

w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego / Zespół Szkół Ponadpodstawoych               

w Kamieniu Pomorskim - Zaplanowano organizację staży dla 2 nauczycieli (2K) w wymiarze 40h 

dla każdego nauczyciela. 

 

§ 4 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa 

spełnia łącznie następujące kryteria:  

a) Kształci się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, Benice 12, 72-400 Kamień 

Pomorski, 

b) kształci się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu 

Pomorskim, ul. Wolińska 7a, 72-400 Kamień Pomorski, 

c) kształci się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin, 

d) kształci się na kierunku zgodnym z regionalnymi specjalizacjami. 

2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata, następujących 

dokumentów:  

1. formularza zgłoszeniowego do projektu (zgodnie z wzorem załącznika nr 1), 

2. deklaracji uczestnictwa w projekcie (zgodnie z wzorem załącznika nr 2), 

3. oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(zgodnie z wzorem załącznika nr 3), 

4. indywidualny plan rozwoju zawodowego uczestnika projektu (zgodnie z wzorem załącznik       

nr 4). 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata. Ponadto  

w przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty o których mowa w ust. 2 lit. a, lit. b  

oraz lit. c muszą zostać podpisane przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna prawnego.  

 

§ 5 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Rekrutację Uczestników Projektu, uwzględniająca wszystkie poziomy nauczania, przeprowadzą 

Dyrektorzy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych            

w Wolnie, którzy powołają Komisję Rekrutacyjną w składzie: Koordynator ds. zajęć 
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dydaktycznych, Przewodniczący Komisji Wychowawczej oraz Nauczyciel prowadzący zajęcia 

dydaktyczne. 

2. Rekrutacja poprzedzona została kampanią informacyjną w szkołach, min. poprzez rozmowy          

z wychowawcami, uczniami i rodzicami, informacją na stronie internetowej placówek. 

3. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie z poszanowaniem zasady równości szans, w tym 

przeciwdziałania dyskryminacji. 

4. Rekrutacja Uczestników Projektu będzie miała charakter ciągły. Pierwszy etap rozpocznie się          

w pierwszym kwartale 2020 r. (styczeń, luty, marzec 2020 roku), drugi etap rozpocznie się            

w trzecim i czwartym kwartale 2020 r. (sierpień, wrzesień, październik 2020 r.), natomiast trzeci 

etap rozpocznie się w trzecim i czwartym kwartale 2021 r. (sierpień, wrzesień, październik       

2021 r.). 

5. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym informacja o zakończeniu rekrutacji dostępne 

będą w siedzibie Realizatora Projektu (Biuro Projektu – Starostwo Powiatowe, ul. Wolińska 7b, 

72-400 Kamień Pomorski, pok. 11b) oraz na stronie internetowej http://www.powiatkamienski.pl 

Za opracowanie i umieszczenie ogłoszenia o naborze odpowiedzialny będzie Koordynator ds. 

zajęć dydaktycznych.  

6. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

7. O składzie osobowym oraz liczbie członków Komisji Rekrutacyjnej decyduje Dyrektor danej 

szkoły, z zastrzeżeniem, że Komisja liczy, co najmniej 3 członków w skład, której wejdą: 

Koordynator ds. zajęć dydaktycznych, Przewodniczący Komisji Wychowawczej oraz Nauczyciel 

prowadzący zajęcia dydaktyczne. 

8. Koordynator ds. zajęć dydaktycznych zobowiązany jest przedstawić Realizatorowi Projektu 

zaświadczenie dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, którego wzór stanowi 

załącznik nr 5, potwierdzające spełnienie przez Kandydatów warunków określonych w § 4 ust. 1 

lit. a oraz lit. b. 

9. W oparciu o wyniki w nauce, chęć udziału w projekcie, opinię wychowawcy/pedagoga                  

z rekomendacją do udziału w formie wsparcia Kandydaci zostaną uszeregowani na liście 

rankingowej w kolejności od najbardziej do najmniej predysponowanych do udziału w Projekcie 

(szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia przewidziane w ramach 

Projektu zawiera załącznik nr 6). 

10. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, lista 

rankingowa, o której mowa w ust. 12, zostanie podzielona na listę podstawową i rezerwową. 

11. Do objęcia wsparciem w ramach Projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci znajdujący się       

na liście podstawowej. 

12. Objęcie wsparciem w ramach Projektu Kandydata z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku 

rezygnacji Uczestnika. 

http://www.powiatkamienski.pl/
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13. Weryfikacja złożonych dokumentów oraz zatwierdzenie list przez Dyrektora szkoły w terminie 5 

dni roboczych od dnia zakończenia rekrutacji.  

14. Koordynator ds. zajęć dydaktycznych  jest zobowiązany poinformować, w terminie 2 dni 

roboczych od zatwierdzenia list, o wynikach rekrutacji Realizatora Projektu. Realizator Projektu 

zapewnia także przekazanie tych informacji uczniom ubiegającym się o uczestnictwo w Projekcie. 

15. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w projekcie przekroczy liczbę miejsc,                        

o zakwalifikowaniu Uczestnika do projektu decyduje: wynik ankiety rekrutacyjnej, badającej 

nastawienie do własnej kariery zawodowej (wzór stanowi załącznik nr 7). 

16. Dyrektor szkoły lub powołana przez niego Komisja Rekrutacyjna zatwierdza listę Uczestników      

w podziale na listę podstawową oraz listę rezerwową.  

17. Koordynator ds. zajęć dydaktycznych w ciągu 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia listy 

Uczestników informuje o wynikach rekrutacji Realizatora Projektu. 

18. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości 

płci. Realizator Projektu zakłada równy dostęp do Projektu, zarówno kobiet, jak i mężczyzn 

znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu.  

19. Koordynator ds. zajęć dydaktycznych zobowiązany jest do informowania Lidera Projektu             

na bieżąco o wszystkich problemach związanych z rekrutacją Uczestników, mogących mieć 

wpływ na prawidłową realizację Projektu.  

 

§ 6 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do: nieodpłatnego udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Regulamin, zgłaszania uwag dotyczących zajęć oraz innych spraw organizacyjnych 

bezpośrednio wykładowcy / instruktorowi lub Kierownikowi Projektu, otrzymania materiałów 

szkoleniowych i biurowych do zajęć przewidzianych w projekcie, oceny organizacji i przebiegu 

szkolenia oraz wykładowców, otrzymania zaświadczenia / stosownych uprawnień 

potwierdzających ukończenie zajęć. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) potwierdzania swojej obecności na liście obecności własnoręcznym podpisem, 

b) wypełnienia w trakcie trwania cyklu zajęć ankiet oceniających wykładowców, realizatora      

oraz zakres merytoryczny zajęć, a także ankiety ewaluacyjne na zakończenie zajęć. 

3. Warunkiem pozytywnego ukończenia zajęć i uzyskanie zaświadczenia o jego ukończeniu jest 

odpowiednia frekwencja, tzn. udział, w co najmniej 75% zajęć. 

4. Przekroczenie 15% nieobecności zajęć (bez usprawiedliwienia) będzie wiązało się ze zwrotem 

materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, nieotrzymaniem zaświadczeń  

o ukończonych zajęciach. 
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§ 7 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn 

natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika 

Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników 

form wsparcia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad 

współżycia społecznego. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczeń ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie dokumentów, o których 

mowa w § 4 ust. 2, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Rozstrzygnięcia podejmowane na mocy postanowień niniejszego Regulaminu nie podlegają 

przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego               

i są ostateczne. 

3. Lider Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję               

co do rozstrzygnięć podejmuje Lider Projektu w porozumieniu z zainteresowanym Realizatorem 

Projektu, a następnie informuje Uczestników Projektu o sposobie rozstrzygnięcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


