REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
„Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego
szczecioskich szkół”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020.

§ 1 Informacje o projekcie

1. Projekt „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecioskich szkół”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 20120.
Działanie RPZP.08.07.00: Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz
uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących
w pozostałych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecioskiego Obszaru
Metropolitalnego.
2. Projekt realizowany jest od dnia 02 stycznia 2017r. do dnia 31 października 2020r.
3. Celem głównym projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego
dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.
4. Przez następujące wyrażenia użyte w Regulaminie rozumie się:
a) Beneficjent – Gmina Miasto Szczecin
b) Realizator Projektu – Zespół Szkół Nr 3 im. Prof. Oskara Langego w Szczecinie
c) Grupa docelowa – uczniowie / nauczyciele Zespołu Szkół Nr 3 im. Prof. Oskara Langego
w Szczecinie
d) Uczestnik Projektu – uczeo / nauczyciel, który został zakwalifikowany do udziału
w projekcie.
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5. Biuro Projektu znajduje się w Zespole Szkół nr 3 im. Prof. Oskara Langego
ul. Gen. Józefa Sowioskiego 1, 70 - 236 Szczecin, pomieszczenie biurowe nr 4,
tel. 793048644, e-mail: edytaslusarczyk@interia.pl
6. Punkt rekrutacyjny znajduje się w biurze projektu.

§ 2 Ogólne zasady procesu rekrutacji

1. W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu oraz zapewnienia efektywności procesu
rekrutacji, przyjęto następujące zasady przeprowadzenia rekrutacji:
a) warunki i kryteria rekrutacji są ściśle dostosowane do charakteru projektu oraz potrzeb
Uczestników Projektu.
b) rekrutacja będzie oparta na popularyzacji projektu, zarówno wśród uczniów, jak
i rodziców.
c) rozpoczęcie działao promocyjno - rekrutacyjnych rozpocznie się od spotkania
informacyjno – motywacyjnego z uczniami tj. potencjalnymi uczestnikami projektu.
Celem spotkao będzie przede wszystkim przedstawienie korzyści z udziału w projekcie.
d) rekrutacja opierad się będzie na podkreślaniu korzyści, jakie każdy uczestnik wyniesie
z uczestnictwa w Projekcie w kontekście potrzeb rynku pracy województwa
zachodniopomorskiego.
e) powołany zostanie Zespół Rekrutacyjny, którego zadaniem będzie wyłonienie grupy
Uczestników Projektu.
f) podejmowane działania rekrutacyjne będą prowadzone podczas godzin wychowawczych
i kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. Prof. Oskara Langego w Szczecinie,
w klasach drugich i trzecich.
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§ 3 Grupa docelowa projektu

1. Wybór grupy docelowej projektu jest zgodny z celami szczegółowymi RPO WZ 2014 -2020
oraz działaniem dotyczącym prowadzenia wsparcia szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe w ramach strategii ZIT, dla Szczecioskiego Obszaru Metropolitalnego.
2. Projekt skierowany jest do 180 uczniów klas II i III oraz 4 nauczycieli kształcenia zawodowego
Zespołu Szkół Nr 3.
3. Każdy Uczestnik Projektu spełniad następujące warunki:
a) jest uczniem kształcącym się w Zespole Szkół Nr 3
b) jest nauczycielem uczącym w Zespole Szkół Nr 3
c) złożył w Biurze Projektu wszystkie wymagane dokumenty.
d) wychowawca/pedagog szkolny nie zgłasza zastrzeżeo do ucznia pod kątem zachowania lub
stosunku do obowiązków szkolnych. Frekwencja na zajęciach dydaktycznych jest
zadowalająca.
4. Pozostałe informacje na temat grupy docelowej:
a.

Uczniowie niepełnosprawni mogą zostad uczestnikami Projektu, o ile posiadają stosowne
zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwośd kształcenia się w danym typie szkoły.

§ 4 Rodzaje wsparcia realizowane w Projekcie

1. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.
2. W Projekcie zaplanowano następujące rodzaje wsparcia:
a) wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnieo zwiększających
szanse na rynku pracy:
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 kurs na sztaplarki +egzamin UDT (48 h) – 3 kursy/ 3 grupy (4K, 32M).
Łącznie 144 godziny
 kurs wizażu z egzaminem czeladniczym (64 h) – 3 kursy/ 3 grupy (34K,
2M). Łącznie 192 godziny
 kurs prawo jazdy z egzaminem (60 h) – 3 kursy/ 3 grupy (7K, 8M).
Łącznie 180 godzin
 kurs projektowanie 3D (44 h) – 3 kursy/ 3 grupy (22K, 14M). Łącznie
132 godziny
 kurs ADOBE (44 h) – 3 kursy/ 3 grupy (22K, 14M). Łącznie 132 godziny
 kurs zarządzania nieruchomościami (150 h) – 3 kursy/ 3 grupy (22K,
14M). Łącznie 450 godzin.
b) kurs dla nauczycieli:
 kurs GRAFIKA 3D (30 h) – 1 kurs/ 1 grupa (1K, 1M). Łącznie 60 godzin
 kurs ADOBE (30 h) – 1 kurs / 1 grupa (2K). Łącznie 60 godzin.
c) doradztwo edukacyjno – zawodowe 108K, 72 M. Łącznie 720 godzin (6 grup / 120
godzin w tym zajęcia grupowe (6 godzin) i zajęcia indywidualne (3 godziny na
uczestnika)).
d) staże - odpłatne zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów/
uczestników projektu (150 godzin);
3. Terminy rozpoczęcia poszczególnych typów wsparcia zostaną przekazane Uczestnikowi
Projektu i ogłoszone w szkole.
4. Szkolenia/ kursy będą odbywały się w dni powszednie, w trybie popołudniowym, oraz
w soboty.
5. Czterotygodniowe staże zawodowe odbywad się będą w okresie wakacji. O terminie stażu
Uczestnicy Projektu zostaną poinformowaniu najpóźniej na miesiąc przed zakooczeniem
roku szkolnego.
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6. Każdy Uczestnik Projektu po rozpoczęciu udziału w Projekcie, przez co rozumie się moment
podpisania deklaracji uczestnictwa, zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa
w Projekcie.

§ 5 Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja trwa od 24 maja 2017r. Nabór Uczestników na dany rodzaj zajęd jest prowadzony
w sposób ciągły, do momentu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia dla danego zawodu.
2. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym informacja o zakooczeniu rekrutacji oraz listy
osób zakwalifikowanych, dostępne będą w siedzibie szkoły (Biuro Projektu).
3. W procesie rekrutacji zostaną zastosowane następujące metody rekrutacji:
a) spotkania w klasach,
b) spotkania z rodzicami uczniów,
c) spotkania z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym w celu określenia potrzeb
w zakresie wsparcia zawodowego poszczególnych uczniów.
4. Rekrutacja do Projektu będzie odbywała się poprzez wypełnienie przez Uczestnika:
a) Formularza zgłoszeniowego (dane osobowe uczestnika Projektu) – załącznik nr 8 (1)
b) Oświadczenia uczestnika Projektu – załącznik nr 5 (2)
c) Podpisaniu deklaracji uczestnictwa w Projekcie 8.7. – załącznik nr 6 (3)
5.Dokumenty rekrutacyjne będą udostępnione w następujących miejscach:
a) siedziba Realizatora Projektu – Biuro Projektu,
b) strona internetowa Realizatora Projektu : http://www.zs3.szczecin.pl
6. Dokumenty

rekrutacyjne

podpisane

przez

kandydata,

a

w

przypadku

kandydata

niepełnoletniego także przez Rodziców / opiekunów prawnych, muszą zostad złożone osobiście
w Biurze Projektu.
7. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy
a) ETAP PIERWSZY: przyjmowanie zgłoszeń
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-

wypełnienie formularza zgłoszeniowego

-

zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie

b) ETAP DRUGI: weryfikacja kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie przez
pracownika Biura Projektu na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym
c) ETAP TRZECI: rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi Uczestnikami Projektu
d) ETAP CZWARTY: podjęcie decyzji o kwalifikacji Uczestnika Projektu na podstawie
analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonany przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez
Dyrektora ZS Nr 3 w Szczecinie.
e) ETAP PIĄTY: podpisanie wymaganych dokumentów i zakwalifikowanie do określonej
ścieżki dla Uczestnika Projektu
8. Podpisanie deklaracji uczestnictwa oznacza, że kandydat spełnia wymagania formalne
wymienione w Regulaminie Rekrutacji i akceptuje ten Regulamin.
9. W przypadku większej niż przewidywana w Projekcie liczba chętnych o zakwalifikowaniu do
projektu decyduje:
-

trudna sytuacja materialna ucznia (+2 punkty)

-

frekwencja na zajęciach z ostatniego semestru, potwierdzona przez
wychowawcę (+2 punkty)

-

opinia wychowawcy klasy (+2 punkty)

10. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, a spełniają kryteria grupy
docelowej, zostaną wpisane na listę rezerwową. Będą miały one szansę na udział, w przypadku
rezygnacji z udziału innej osoby.
11. W przypadku rezygnacji, udział w Projekcie będzie proponowany kandydatom, którzy nie dostali
się na kurs w pierwszej kolejności, a zajmują najwyższe miejsca na liście rezerwowej.
12. Rekrutacja odbywad się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości
płci. Organizator zakłada równy dostęp do Projektu, zarówno uczennicom, jak i uczniom
znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu.
13. Dokumenty złożone przez potencjalnych Uczestników Projektu nie podlegają zwrotowi.
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§ 6 Warunki rezygnacji z udziału w Projekcie

1. Każdy zakwalifikowany Uczestnik może zrezygnowad z udziału w Projekcie w terminie do 7 dni
przed terminem pierwszej formy wsparcia przewidzianej w projekcie (z wyjątkiem kiedy jest nią
staż- wówczas termin zwiększa się do 30 dni), składając pisemna rezygnację w Biurze Projektu.
2. Uznaje się, że Uczestnik Projektu zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie, gdy liczba jego
nieobecności na zajęciach przekracza 5% ogólnej liczby zajęd.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika opisanej w pkt. 1, kwalifikuje się do Projektu osobę z listy
rezerwowej.

Przygotowała:
Edyta Mazur

Zatwierdził:
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3
mgr Andrzej Kobylec

(1)

Załącznik nr 8 Dane osobowe uczestnika projektu

(2)

Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika Projektu

(3)

Załącznik nr 6 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
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