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§ 1. INFORMACJA O PROJEKCIE
1. Projekt „Szlakiem zmian – program kształcenia przyszłych kadr branży budowlanoarchitektonicznej w Powiecie Bocheńskim i Limanowskim” jest projektem
partnerskim realizowanym przez Powiat Bocheński (Lider Projektu) oraz Powiat
Limanowski (Partner Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
3. Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości ofert edukacyjnej
oraz podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów kształcących się w ramach branży
budowlano-architektonicznej w Zespole Szkół w Łapanowie, Zespole Szkół nr 2
w Bochni oraz Zespole Szkół nr 1 w Limanowej.
4. Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2010 do 30.12.2011 na terenie powiatów:
bocheńskiego, limanowskiego, brzeskiego, wielickiego, myślenickiego, krakowskiego
i nowosądeckiego.
5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

§ 2. ZASADY OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa
w projekcie „Szlakiem zmian – program kształcenia przyszłych kadr branży
budowlano-architektonicznej w Powiecie Bocheńskim i Limanowskim”.
2. Beneficjenci Ostateczni projektu będą rekrutowani w dwóch terminach: 02.01.2010 –
31.01.2010 (1 cykl projektu) oraz 02.01.2011 – 31.01.2011 (2 cykl projektu).
3. Łączna ilość Beneficjentów Ostatecznym przypisanych do poszczególnych form
wsparcia nie może przekroczyć 150 w każdym cyklu (łącznie w dwóch cyklach 300
osób).
4. Przy rekrutacji uczestników obowiązują kryteria wskazane w § 4 niniejszego
regulaminu. Osoby, które nie weszły w skład żadnej z grup objętych wsparciem,
zostaną wpisane na listę rezerwową, z której Beneficjent może skorzystać
w przypadku dodatkowej rekrutacji do grupy, w której zwolniło się miejsce.
5. Proces rekrutacji będzie realizował cele horyzontalne polityki strukturalnej Unii
Europejskiej wymienione w art. 16 lub w art. 17 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006,
w tym zasadę równości szans.
§ 3. OFEROWANE FORMY WSPARCIA
1. WSPARCIE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁAPANOWIE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:
Moduł I: „Jak wykonać ogród od A do Z”. Tematyka: opracowywanie projektów
ogrodów, warsztaty zagospodarowania terenu, zajęcia z programem „Garden Compozer
3D plus”, elementy florystyki. W ramach modułu odbędą się wycieczki (Parku Miniatur
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w Inwałdzie, Międzynarodowe Targi Katowice, Targi ogrodnicze, Politechnika,
„Z architekturą drewnianą w tle” - Zakopane oraz Szkółka roślin w Kasince. Liczba
beneficjentów ostatecznych (BO) - 10 uczniów. Razem w Module I: 60h.
Moduł II: „Kółko budowlane”. Tematyka: konstrukcje budowlane, projektowanie,
kosztorysowanie, nowoczesne materiały i urządzenia budowlane (podsumowanie konkurs wiedzy). W ramach modułu odbędą się wycieczki (Park Miniatur w Inwałdzie,
Międzynarodowe Targi Katowice, Targi budowlane, Politechnika, „Szlakiem
Architektury Drewnianej” - Zakopane oraz „Architektura kiedyś i teraz” - Sanok,
Elektrownia Solina). Liczba beneficjentów ostatecznych (BO) - 10 uczniów. Razem
w Module II: 60h.
Dla uczestników obu modułów zostaną zrealizowane warsztaty wakacyjne:
Moduł A „PARKI, DWORY I ZAMKI – jak zrozumieć ich założenia”
Moduł B „PRZEDSIEBIORCZOŚĆ SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ”
Łącznie 42h dla każdej grupy.
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE:
Moduł I: Zajęcia dla uczniów ZSZ (murarz): zajęcia teoretycznych w tym
z przedsiębiorczości - pozostałe z zakresu zagadnień egzaminacyjnych dla zawodu oraz
zajęcia praktyczne na poligonie budowlanym w Zespole Szkół w Łapanowie, egzamin
próbny. Razem w cyklu I: 72h. Liczba beneficjentów ostatecznych (BO) - 10 uczniów.
Moduł II: Zajęcia dla uczniów Technikum: zajęcia teoretyczne, w tym
z przedsiębiorczości - pozostałe z zakresu zagadnień egzaminacyjnych dla zawodu,
egzamin próbny. Razem w cyklu I: 48h. Liczba beneficjentów ostatecznych (BO) - 10
uczniów.
Łączna liczba Beneficjentów Ostatecznych w 2 cyklach: 80
2. WSPARCIE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W BOCHNI
KOŁO KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI
BUDOWLANYCH – zajęcia w 2 cyklach: II-V 2010 i IX-XI 2010 (cykl I) oraz II-V
2011 i IX-XI 2011 (cykl II). Zajęcia mają na celu zapoznanie z programami do
projektowania konstrukcji budowlanych Liczba BO: CYKL I: 20 BO (2 gr. x 10 os.).
CYKL II: 20 BO (2 gr. x 10 os.). Razem w 2010: 26h x 2 gr. = 52h. W 2011: 26h x 2 gr. =
52h. Razem: 104h dla 40BO.
KOŁO GEODEZYJNE zajęcia w 2 cyklach: II-V 2010 i IX-XI 2010 (cykl I) oraz II-V
2011 i IX-XI 2011 (cykl II). Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy z geodezji,
zapoznanie z programami geodezyjnymi stosowanymi do rysowania map,
w fotogrametrii. Liczba BO: CYKL I: 20 BO (2 gr. x 10 os.). CYKL II: 20 BO (2 gr. x 10
os.) Razem w 2010: 26h x 2 gr. = 52h. W 2011: 26h x 2 gr. = 52h. Razem: 104h dla
40BO.
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KOŁO „BUDOWNICTWO DLA DOCIEKLIWYCH” zajęcia w 2 cyklach: II-VI 2010
i IX-XI 2010 (cykl I) oraz II-VI 2011 i IX-XI 2011 (cykl II). W ramach koła odbędą się:
(1) Zajęcia: Technologie produkcji materiałów budowlanych i procesy chemiczne
w budownictwie – zajęcia 1 godz. co 2 tyg. , grupa 5 osób w 1 cyklu (14h). Razem: 10 BO
w 2 cyklach.
(2) Zajęcia poszerzające wiedzę budowlaną – zajęcia 1 godz. co 2 tyg. , grupa 5 osób w 1
cyklu (14h). Razem: 10 BO w 2 cyklach
(3) Zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych – 10 osób w 1 cyklu) (2 grupy po 5 osób)
– 2 x w msc po 5h (10 h/ msc) (80h w 1 cyklu). Razem: 20 BO w 2 cyklach.
(4) Zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egz. zawod. – dla 1 gr. po 10 os. w 1 cyklu
(8h). Razem: 20 BO w 2 cyklach. Zajęcia V 2010, 2011 (po 4h w każdym roku), VI 2010,
2011 (po 4h w każdym roku).
(5) Wycieczka autokarowa do Bełchatowa (zakłady Knauf – producent gipsu, kopalnia
węgla brunatnego, elektrownia) - 20 osób - uczniowie zajęć (1-3) – V 2010 i V 2011
(6) Wycieczka Zakład Wapienniczy HYDRAT – Olkusz – 20 osób - uczniowie zajęć (1-3)
– X 2010 i X 2011
(7) Szkolny konkurs wiedzy budowlanej – V 2010 i V 2011
Łączna liczba Beneficjentów Ostatecznych w 2 cyklach: 140
3. WSPARCIE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W LIMANOWEJ
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:
Moduł : „Kółko budowlane”. Tematyka: konstrukcje budowlane, projektowanie,
kosztorysowanie, nowoczesne materiały i urządzenia budowlane (podsumowanie konkurs wiedzy). W ramach modułu odbędą się wycieczki (Park Miniatur w Inwałdzie,
Międzynarodowe Targi Katowice, Targi budowlane, Politechnika, „Szlakiem
Architektury Drewnianej” - Zakopane oraz „Architektura kiedyś i teraz” - Sanok,
Elektrownia Solina). Liczba beneficjentów ostatecznych (BO) - 20 uczniów. Razem
w Module II: 60h.
Dla uczestników obu modułów zostaną zrealizowane warsztaty wakacyjne:
Moduł A „PARKI, DWORY I ZAMKI – jak zrozumieć ich założenia”
Moduł B „PRZEDSIEBIORCZOŚĆ SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ”
Łącznie 42h dla każdej grupy.
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE:
Moduł I: Zajęcia dla uczniów ZSZ (murarz): zajęcia teoretycznych w tym
z przedsiębiorczości - pozostałe z zakresu zagadnień egzaminacyjnych dla zawodu oraz
zajęcia praktyczne na poligonie budowlanym w Zespole Szkół w Łapanowie, egzamin
próbny. Razem w cyklu I: 72h. Liczba beneficjentów ostatecznych (BO) - 10 uczniów.
Moduł II: Zajęcia dla uczniów Technikum: zajęcia teoretyczne, w tym
z przedsiębiorczości - pozostałe z zakresu zagadnień egzaminacyjnych dla zawodu,
egzamin próbny. Razem w cyklu I: 48h. Liczba beneficjentów ostatecznych (BO) - 10
uczniów.
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Łączna liczba Beneficjentów Ostatecznych w 1 cyklu: 40.
CYKL I: 44h zajęć teoretycznych, w tym 10h z przedsiębiorczości - pozostałe z zakresu
zagadnień egzaminacyjnych dla zawodu + 4h egzamin próbny.
RAZEM W 2 CYKLACH: 96h, 20 BO.
Łączna liczba Beneficjentów Ostatecznych w 2 cyklach: 80

§ 4. REKRUTACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
1. Beneficjenci Ostateczni projektu będą rekrutowani w oparciu o kryteria
w następującej kolejności:
a) status ucznia klasy I-IV Technikum/I-III Zasadniczej Szkoły zawodowej

b)

c)

d)
e)
f)

w Zespole Szkół w Łapanowie/Zespole Szkół nr 2 w Bochni/ Zespole Szkół nr 1
w Limanowej (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) z zastrzeżeniem ppkt
d, kształcącego się w zawodzie w ramach branży budowlano-architektonicznej tj.
technik: budownictwa, architektury krajobrazu, geodeta lub murarz;
zamieszkiwanie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu
bocheńskiego/limanowskiego/brzeskiego/wielickiego/myślenickiego/krakowskieg
o/nowosądeckiego;
średnia ocen z przedmiotów zawodowych z półrocza poprzedzającego rekrutację
(powstaną listy rankingowe - dla uczestników zajęć pozalekcyjnych od najwyższej
średniej do najniższej, dla uczestników zajęć wyrównawczych od najniższej
średniej do najwyższej). Średnia ocen obejmie przedmioty zawodowe zgodnie z
obowiązującym dla danej szkoły programem nauczania.
w projekcie nie mogą wziąć udział uczniowie, których planowane ukończenie
szkoły przypada wcześniej niż termin zakończenia rocznego cyklu zajęć;
kompletność złożonych dokumentów rekrutacyjnych
kolejność zgłoszeń

2. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie i spełniająca wszystkie warunki
uczestnictwa wymienione w ust. 1 § 4 niniejszego regulaminu, zobowiązana jest
wypełnić i dostarczyć poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty zgłoszeniowe
(tj. deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego,
kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych).
3. Dokumenty, o których mowa w §4 pkt. 3 należy składać osobiście do szkolnych

opiekunów projektu, wyznaczonych w każdej ze szkół objętych projektem.
4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia, opatrzone

datą i czytelnym podpisem potencjalnego uczestnika Projektu (w przypadku osób
niepełnoletnich dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun osoby niepełnoletniej).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco
weryfikowane, a uczestnicy zostaną będą niezwłocznie informowani o ewentualnej
konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
6. Łączna ilość Uczestników Projektu przypisanych do poszczególnych form wsparcia
nie może przekroczyć 150 osób w 1 cyklu (300 osób w dwóch cyklach).
7. Osoby, które nie weszły w skład żadnej z grup objętych wsparciem, zostaną wpisane
na listę rezerwową, z której Beneficjent może skorzystać w przypadku dodatkowej
rekrutacji do grupy, w której zwolniło się miejsce.
8. Datą przystąpienia do Projektu jest data podpisania deklaracji uczestnictwa
beneficjenta ostatecznego.
9. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w poszczególnych działaniach projektu jest
zobowiązaniem ucznia do czynnego i pełnego udziału w zajęciach w ramach
danego cyklu projektu. Każdy uczeń przed wypełnieniem deklaracji uczestnictwa
w projekcie zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem rekrutacji.
10. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe są dostępne na stronie Starostwa Powiatowego
w Bochni, Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz na stronach Zespołu Szkół
w Łapanowie, Zespołu Szkół nr 2 w Bochni oraz Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej.
11. Listy uczestników w poszczególnych działaniach projektu oraz przynależność do
odpowiednich grup zostaną udostępnione na tablicy ogłoszeniowej na terenie szkół
w pierwszym tygodniu lutego 2010 (cykl I) oraz lutego 2011 (cykl II).
12. Każdy uczestnik Projektu może opuścić maksymalnie do 20% zajęć w ramach
projektu po należytym usprawiedliwieniu swojej nieobecności.
13. W wypadku przerwania szkolenia z winy uczestnika projektu lub niedotrzymania
wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych,
uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych.
14. W przypadku braku planowanej liczby uczestników dopuszcza się przeprowadzenie
dodatkowego naboru do projektu na zajęcia wśród uczniów szkół objętych projektem
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

