
 

  
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

„Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie” 
UDA - RPPD.03.03.01-20-0261/19 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
 
 

§ 1. 
Informacje o projekcie 

Projekt „Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie” UDA - RPPD.03.03.01-20-0261/19 jest realizowany 
przez Białostocką Białostocka Fundację Kształcenia Kadr w partnerstwie z Powiatem Siemiatyckim przy udziale 
Realizatora - Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 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 
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Projekt jest realizowany w okresie 01.03.2022 - 31.10.2023 roku. 
3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Lidera, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok oraz siedzibie Realizatora Zespołu 

Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, ul. Długa 130, 17-300 Czartajew 
4. Grupę docelową projektu stanowi: 

 50 (40K,10M) uczniów wszystkich klas z kierunków Technik ekonomista, Technik usług fryzjerskich i Technik 
architektury krajobrazu; 

 11 (8K,3M) nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli 
przedmiotów ogólnokształcących, w tym 4 (3K,1M) nauczycieli kształcenia zawodowego 

5. Głównym celem projektu jest podniesienie do końca X 2023r. kompetencji 50 (40K,10M) uczniów Zespół Szkół 
Technicznych w Czartajewie z kierunków Technik ekonomista, Technik usług fryzjerskich i Technik architektury 
krajobrazu oraz doskonalenie kompetencji 11 nauczycieli (8K,3M) poprzez realizację Zmodernizowanego Programu 
Rozwojowego, w tym zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów; kursów i szkoleń; zajęć wyrównawczych; 
udział w targach branżowych, kursy dla nauczycieli; adaptację i wyposażenie pracowni. 

6. Regulamin określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie „Technologie innowacyjne przyszłością ZST 
w Czartajewie” 

7. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
8. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwój, równości szans i niedyskryminacji, 

równouprawnienia płci, przeciwdziałania zmianom klimatu i ładu przestrzennego oraz współpracy.  
 

§ 2. 
Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

1. Projekt – oznacza projekt „Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie” UDA - RPPD.03.03.01-20-
0261/19  

2. Beneficjent/Lider – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

3. Partner – Powiat Siemiatycki 

4. Realizator – Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie (ZST) 

5. Biuro projektu – siedziba Lidera ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok oraz siedziba Realizatora Zespołu Szkół 
Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, ul. Długa 130, 17-300 Czartajew 

6. Uczestnik/uczestniczka – uczeń/uczennica oraz nauczyciel/nauczycielka Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. 
Reymonta w Czartajewie zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie.  

7. TE- skrót nazwy kierunku Technik ekonomista 

8. TUF - skrót nazwy kierunku Technik usług fryzjerskich 

9. TAK - skrót nazwy kierunku Technik architektury krajobrazu; 
 

§ 3. 
Charakter wsparcia realizowany w projekcie 

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania skierowane do uczniów: 
1. Koła naukowe/zajęcia pozalekcyjne:  



 

  
 

 

 

 Koło naukowe z języka angielskiego - dla 9 osób, 30h zajęć (1 gr x 9 os. x 30h). 

 Koło krajoznawcze - dla 16 osób, 45h zajęć (1 gr x 16 osób x 45h) 

 Koło naukowe z przedsiębiorczości i reklamy - dla 6 osób, 30h zajęć (1 gr x 6 osób x 30h). 

 Koło naukowe z chemii - dla 12 osób  z kierunków TUF  i TAK, 30h zajęć (1 gr x 12 osób x 30h). 
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych i zawodowych 

 Zajęcia grupowe z matematyki oraz j. angielskiego, realizowane w wymiarze 20 godzin x 2 gr. x śr. 5 os./gr 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zawodowych w formie indywidualnej w wymiarze 15h/os.  
dla 2 osób  

3. Zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe uczniów 

 Rachunkowość zarządcza - dla 10 osób z kierunku TE, 20h zajęć (10 os. x 1 gr  x 20 h) 

 Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur - dla 10 osób z kierunku TUF, 30h zajęć (10 os. x 1 gr  x 30 h) 

 Wizualizacja we fryzjerstwie - dla 10 osób z kierunku TUF, 30h zajęć (10 os. x 1 gr  x 30 h) 
4. Staże zawodowe dla uczniów 

 Indywidualne badanie luki kompetencyjnej uczestników staży, 4h/os.  

 Płatne staże zawodowe dla 16 uczniów, 150h stażu/4 tyg. 

 Po zakończeniu stażu każdy uczeń zostanie poddany walidacji efektów kształcenia 
5. Kursy i szkolenia dla uczniów: 

a) Technik architektury krajobrazu  
• Kurs florystyczny - 10 osób, 60 h 
• Szkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych do projektowania terenów zielonych - 10 osób, 16h 
• Szkolenie z zakresu zakładania instalacji nawadniających - 10 osób, 16h, 
• Warsztaty brukarskie – 10 osób , 60h, 

b) Technik ekonomista 
• Praca z trudnym klientem – 8 osób, 8 h 
• Kurs obsługi kasy fiskalnej – 8 osób, 8h 
• Marketing i sprzedaż w social mediach  - 8 osób, 8h 
• Obsługa programu Excel – 8 osób, 16h, 

c) Technik usług fryzjerskich  
• Warsztaty barberingu  - 10 osób , 40 h, 
• Warsztaty fryzjerskie - 10 osób, 60 h 
• Kurs makijażu i wizażu - 10 osób, 20h 

d) Kurs prawa jazdy kategorii B + egzamin - 10 osób   
6. Wyjazdy edukacyjne 

a) wyjazdy uczniów na branżowe /zawodowe targi.  

 wyjazd 2-dniowy na Targi Ogrodnicze Gardenia w Poznaniu dla uczniów kierunku TAK  (10 os.)  

 2 wyjazdy na targi 1-dniowe: IntraLog Poland 2020 - Międzynarodowe Targi Intralogistyki, Magazynowania i 
Łańcucha Dostaw w Nadarzynie k. Warszawy oraz na Giełdę Bronisze - Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek 
Hurtowy S.A. dla uczniów kierunku TE (12 os.)  

 wyjazd 1-dniowy na Targi Fryzjersko-Kosmetyczne w Warszawie dla uczniów kierunku TUF (10 os.)  
b) wyjazdy edukacyjne 

 W przypadku kierunku TAK (10 os.) zaplanowano pięć wyjazdów edukacyjnych: Powsin- Ogród botaniczny, 
Końskowola- Szkółka roślin ozdobnych, Kozłówka- Zespół parkowo-pałacowy, Brwinów- Centrum Doradztwa 
Rolniczego, Gdańsk: Ogród w stylu japońskim 

 1 wyjazd edukacyjny 1-dniowy do Warszawy na Giełdę Papierów Wartościowych oraz do Centrum Pieniądza 
NBP  dla uczniów kierunku TE (12 os.)  

7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

 Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe w wymiarze 2h/os. dla 50 uczniów  
8. Pomoc stypendialna 

 10 miesięczne stypendia dla 6 uczniów przez 10 m-cy po 500 zł/m-c. 
 
W ramach Projektu zaplanowano następujące działania skierowane do nauczyciel: 

1. Szkolenie doskonalące warsztat pracy nauczyciela – 16 h 

2. Szkolenie z zakresu umiejętności osobistych – 16 h 

3. Szkolenia branżowe dla nauczycieli: 

 Analiza kolorystyczna (TUF) -16 h 



 

  
 

 

 

 Nowoczesne techniki koloryzacji (TUF) – 16 h 

 Monter instalacji nawadniających (TAK)   – 16 h 

 Marketing w social mediach (TE) – 8h 
 
Dodatkowo w ramach projektu zostaną wyposażone 3 pracownie: 

1. Utworzenie pracowni architektury krajobrazu  
2. Wyposażenie pracowni fryzjerskiej i technologicznej  
3. Wyposażenie pracowni komputerowej dla zawodu technik ekonomista 

 
§ 4. 

Procedura rekrutacji 

1. Informacja o rekrutacji dostępna będzie na stronach: Lidera https://bfkk.pl/projekty/technologie-innowacyjne-

przyszloscia-zst-w-czartajewie/ oraz Realizatora Oficjalna witryna ZST Czartajew - START oraz  

w biurze Projektu,  w czasie zebrań szkolnych, dni otwartych, lekcji wychowawczych, we współpracy z 
wychowawcami klas i dyrekcją. 

2. Rekrutacja przeprowadzona będzie przez nauczycieli ZST spośród uczniów kierunków Technik ekonomista, 
Technik usług fryzjerskich i Technik architektury krajobrazu w okresie IV-V 2022 roku oraz w okresie IX-X 2022. 

3. Proces rekrutacji będzie jawny i otwarty. 

4. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie aktualnie obowiązującej karty zgłoszenia. 

5. Dokumenty rekrutacyjne: karta zgłoszeniowa, oświadczenie uczestnika/opiekuna dostępne na stronie internetowej 
Lidera projektu oraz  w biurze Projektu i w sekretariacie szkolnym. 

6. W przypadku uczestnictwa w projekcie osób niepełnoletnich wszystkie dokumenty rekrutacyjne w projekcie 
podpisane powinny być przez rodzica osoby niepełnoletniej lub jej opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny 
podpisując ww. dokumenty wyraża zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w projekcie. 

7. Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście, drogą elektroniczną co ułatwi dostęp osobom młodym chętnie 
korzystającym z nowoczesnych form, ale też usprawni dostęp osobom z niepełnosprawnościami. 

8. Kompletnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (jeżeli dotyczy) należy złożyć w Biurze 
Projektu. 

9. Wyniki rekrutacji dostępne będą w Biurze Projektu. 

10. Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w kilku formach wsparcia. 

11. Po wyczerpaniu limitu miejsc na listach podstawowych zostaną utworzone listy rezerwowe. W przypadku 
rezygnacji uczestniczki/uczestnika na jego miejsce przyjęta jest osoba z listy rezerwowej. Przyjęcie uczestnika do 
udziału w projekcie z listy rezerwowej następować będzie w sytuacji, kiedy inny uczestnik projektu zrezygnuje z 
udziału przed rozpoczęciem zaplanowanej formy wsparcia oraz w momencie, kiedy zajęcia, w których osoba 
rezygnująca uczestniczyła nie zostały zrealizowane w zakresie większym niż 25%1.  

12. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020. Osoby z niepełnosprawnościami będą miały zapewnioną możliwość udziału w projekcie, 
formy wsparcia, materiały dydaktyczne i miejsce realizacji dostosowane będzie do ich potrzeb. Do udziału w 
projekcie dostęp będą mieli wszyscy uczniowie, bez względu na pochodzenie etniczne, narodowe, religię, 
niepełnosprawność, orientację seksualną, rasę oraz status społeczno-ekonomiczny z zachowaniem kryteriów 
rekrutacji.  

§ 5. 
Zasady rekrutacji 

1. Kryterium dostępu ogólne (spełnia/nie spełnia):  
a) Projekt skierowany jest do: 

 50 (40K,10M) osób uczących się w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie z 
kierunków Technik ekonomista, Technik usług fryzjerskich i Technik architektury krajobrazu; 

 11 (8K,3M) nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, w tym 4 (3K,1M) nauczycieli kształcenia zawodowego, 
zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

b) Uczestnicy projektu zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze 
województwa podlaskiego. 

                                                           
1 nie dotyczy to szkoleń, staży, doradztwa 

https://zst.czartajew.pl/start/


 

  
 

 

 

c) W projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia równocześnie warunki określone w pkt. a) i b). 
2. Kryteria formalne (spełnia/nie spełnia):  

a) Złożenie prawidłowo wypełnionego karty zgłoszenia we wskazanym terminie rekrutacji, 
b) W przypadku kursów zawodowych i zajęć specjalistycznych obowiązują przepisy prawa dotyczące 

spełnienia przez ucznia warunków określonych odrębnymi przepisami lub praktyką organizacji ww. form 
wsparcia, tj. np. wymóg ukończenia 18 lat lub posiadanie ukończenia kursu podstawowego (jeśli dotyczy) – 
dotyczy rekrutacji uczniów, 

c) W przypadku kursów zawodowych obowiązują przepisy prawa dotyczące uzyskiwania kwalifikacji i 
uprawnień zawodowych – dotyczy rekrutacji nauczycieli. 

3. Kryteria szczegółowe (według wagi punktowej): 
Uczniowie: 
a) stosunek do obowiązków szkolnych:  

 frekwencja −max −15 pkt.,  

 ocena z zachowania−max− 5pkt ( ocena wzorowa − 5 pkt., bardzo dobra − 4 pkt. , dobra − 3 pkt.) 
b) wyniki w nauce (przedmioty zawodowe) osiągnięte na koniec roku 2020/21 − max. 40 pkt.  
Średnia  ocen  z przedmiotów zawodowych: 

 2,0−2,5 − 10 pkt. 

 2,6−3,0 − 15 pkt. 

 3,1−3,5 − 20 pkt. 

 3,6−4,0 − 25 pkt. 

 4,1−4,5 − 30 pkt. 

 4,6−5,0 − 35 pkt. 

 pow. 5,0 − 40 pkt. 
 
Nauczyciele: 
b) Stopień awansu zawodowego 

 nauczyciel stażysta – 0 pkt. 

 nauczyciel kontraktowy – 1 pkt. 

 nauczyciel mianowany – 2 pkt.  

 nauczyciel dyplomowany – 3 pkt.  
4. Kryterium dostępu szczegółowe- dotyczy poszczególnych form wsparcia:  

a) Zadanie 1 - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - kierunek kształcenia zgodny z tematyką zajęć – 
5 pkt., 

b) Zadanie 2 - Wsparcie uwzgledniające  indywidualne potrzeby  uczniów -  kierunek kształcenia zgodny z 
tematyką zajęć – 5 pkt, w przypadku większej liczby uczniów niska średnia ocen z  przedmiotów których 
dotyczą zajęcia – 10 pkt., 

c) Zadanie 3 - Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów - kierunek kształcenia zgodny z tematyką zajęć, 
szkoleń, kursów – 5 pkt., 

d) Zadanie 4 - Staże zawodowe w przedsiębiorstwach dla uczniów - w przypadku staży zawodowych w 
pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie najstarszych klas IV i III – 10 pkt.,  

e) Zadanie 5 - Walidacja/certyfikacja kompetencji zawodowych nabytych podczas stażu w certyfikacji brać 
będą udział uczniowie biorący udział w stażach zawodowych, 

f) Zadanie 6 - Dodatkowe formy kształcenia zawodowego -  kierunek kształcenia zgodny z tematyką zajęć – 5 
pkt., 

g) Zadanie 7 - Współpraca z uczelniami wyższymi - w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie 
najstarszych klas IV i III – 10 pkt.,  

h) Zadanie 8 Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej - zgodnie z potrzebami z diagnozy, rekomendacja 
dyrekcji, 

i) Zadanie 10 Współpraca z pracodawcami - jakość kształcenia, dostosowanie kształcenia do potrzeb otoczenia 
- zgodnie z potrzebami z diagnozy, rekomendacja dyrekcji, 

j) Zadanie 11 - Współpraca z pracodawcami - wyjazdy edukacyjne - kierunek kształcenia zgodny z tematyką 
zajęć – 5 pkt. , kolejność zgłoszeń, w przypadku większej liczby zgłoszeń rekomendacja nauczyciela, 

k) Zadanie 12 - Poradnictwo zawodowo-edukacyjne dla uczniów - kolejność zgłoszeń, rekomendacja 
nauczyciela, pedagoga, 



 

  
 

 

 

l) Zadanie 13 - Pomoc stypendialna dla uczniów - dobre wyniki w nauce i zachowania, aktywność na rzecz 
szkoły. 

5. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne przewyższy zakładaną liczbę utworzone 
zostaną listy rezerwowe według ww. kryteriów. Osoby te będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z 
list podstawowych. Podstawą kwalifikowania z list rezerwowych będzie ten sam status osób. 

6. Definicje pojęć określonych w Karcie zgłoszenia: 
a) Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej tzn. nie pracuje i 

nie jest bezrobotna m.in. uczeń 
b) Osoba pracująca - osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, 

z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, 
która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie 
się lub szkolenie. 

c) Migrant, osoba obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak 
Romowie) - Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub 
obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: 
białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. 
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez 
względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co 
najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski 

d) Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - Bezdomność i wykluczenie 
mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia 
mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy 
wykluczenia mieszkaniowego: 
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla 
kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, 
instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - 
specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby 
zagrożone przemocą) 
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale 
nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 
Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie 
te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach. 

e) Osoba z niepełnosprawnościami - Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim 
orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia 

 
§ 6. 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika: 

1. Uczestnik/czka jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 
2. Uczestnik/czka jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych materiałów do zajęć. 
3. Uczestnik/czka jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego zapisów. 
4. Uczestnik/czka jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach, na które zostanie zakwalifikowany. 
5. Od uczestników/uczestniczek projektu wymaga się obecności na zajęciach, na które został zakwalifikowany, w 

wymiarze min. 80% obecności lub zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku nieobecności uczestnika/czki przekraczającej limit określony w pkt. 5 

uczestnik jest zobowiązany do usprawiedliwienia swojej nieobecności pisemnie. 
7. W indywidualnych przypadkach, w sytuacjach wyjątkowych, kiedy przekroczono dopuszczalny limit 

nieobecności, decyzją Dyrekcji i Kierownika Projektu w konsultacji z osobą prowadzącą/nauczycielem 
prowadzącym zajęcia dopuszcza się odpracowanie zajęć w indywidualnym toku. 

8. Uczestnik Projektu ma obowiązek powiadomienia realizatora projektu o wszystkich zmianach w danych 
przekazanych podczas procesu rekrutacyjnego. 



 

  
 

 

 

9. Uczestnik/czka zobowiązany jest do informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić bieżący i 
dalszy udział w zajęciach w ramach projektu. 

§ 7. 
Postanowienia końcowe 

1. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, wynikających w szczególności ze 
zmian przepisów prawa, jak i uregulowań dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020. 

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy 
prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego, dokumenty 
programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy wewnętrzne Zespołu Szkół 
Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022 r. 
 
Załączniki do Regulaminu Rekrutacji: 

1. Karta zgłoszenia ucznia do udziału w projekcie 
2. Karta zgłoszenia nauczyciela do udziału w projekcie 

 

 
 


