REGULAMIN UCZESTNICTWA
w projekcie „Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ nr 2 w Kutnie”

§1
Informacje o projekcie
1. Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ nr 2 w Kutnie” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.
2. Liderem projektu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Partnerem zaś Powiat Kutnowski.
3. Funkcję Instytucji Zarządzającej dla niniejszego projektu pełni Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego.
4. Uczestnikami projektu są uczniowie i nauczyciele kształcenia zawodowego Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Kutnie, którzy spełniają kryteria określone w § 3 niniejszego regulaminu
i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin uczestnictwa określa proces rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kształcenie zawodowe
uczniów ZSZ nr 2 w Kutnie”.
2. Projekt skierowany jest do 100 uczniów(70K+30M) uczących się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
w Kutnie na kierunku: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych/ Technik Technologii Żywności/
Technik Hotelarstwa/ Kelner, Zasadnicza Zawodowa Kucharz i 12 nauczycieli (11Ki1M) uczących na
wyżej wymienionych kierunkach.
3. Okres realizacji projektu – od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
4. Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia
i szkolenia zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do
regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
5. Biuro projektu mieści się w siedzibie Lidera Projektu – Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku
Oddział w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 16:00.
6. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
7. Zaplanowano w projekcie następujące formy wsparcia:


dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów (kursy do wyboru: barman, kelner, barista,
florysta, obsługa kas fiskalnych);



adaptacja rozwiązań-zajęcia pozalekcyjne dla uczniów(animator czasu wolnego, nabywanie
uzdolnień zawodowych w branży turystycznej);
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współpraca z pracodawcami-staże i praktyki dla uczniów;



doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów;



doposażenie pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi, pracowni przygotowania i ekspedycji
śniadań dla zawodu technik hotelarstwa;



program dla nauczycieli kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społecznogospodarczym (protokół dyplomatyczny i savoir-vivre w praktyce).

8. W ramach projektu czestnikowi przysługuje: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów odbywania stażu
lub praktyki zawodowej u pracodawcy oraz stypendium stażowe.
§3
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie dwukrotnie, pierwsza styczeń 2017 r. dotyczyć
będzie uczniów obecnych klas II i nauczycieli, druga styczeń 2018 r. uczniów obecnych kl.I, przy
ścisłej współpracy Zespołu Zarządzającego Projektem z Dyrekcją i wychowawcami poszczególnych
klas.
2. W ramach procesu rekrutacyjnego do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 100 uczniów
i uczennic, 12 nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Kutnie.
3. Utworzona zostanie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji we wstępnym etapie udziału
w projekcie, dopuszcza się możliwość zakwalifikowania kolejnych uczniów i nauczycieli do projektu
z listy rezerwowej, z uwzględnieniem kryteriów pierwszeństwa określonych we wniosku
o dofinansowanie.
4. Uczestnik (uczeń, nauczyciel) zamierzający wziąć udział w projekcie powinien złożyć do Szkoły bądź
biura projektu wypełnione i podpisane własnoręcznie następujące dokumenty: deklarację
uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz
w przypadku uczniów deklarację podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego.
5. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem zasad polityki równych szans.
6. Każdy uczeń i nauczyciel przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zostanie zobligowany do
zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
7. Regulamin uczestnictwa dostępny będzie w siedzibie Lidera, Partnera, Szkoły oraz na stronie
internetowej Lidera projektu.
8. Zespół Zarządzający zweryfikuje pod względem formalnym dane zawarte w dokumentach
rekrutacyjnych i sporządzi szkolną listę uczestników projektu.
9. Uczestnik zakwalifikowany do projektu może zostać skreślony z listy uczestników projektu
w przypadku:
a) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wniosek kierownika projektu uzasadniony
rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w formach wsparcia,
b) rezygnacji z nauki/pracy w szkole biorącej udział w projekcie,
c) z powodu skreślenia decyzją Rady Pedagogicznej z listy uczniów.
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10. Skreślenia z listy uczestników projektu dokonuje kierownik projektu wraz z Dyrektorem Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie.
§4
Obowiązki uczestników projektu
1. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do:
a) wypełnienia kompletu wymaganych dokumentów,
b) zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i poświadczenia tego faktu w formie
oświadczenia,
c) uczestnictwa w minimum 80% zajęć w ramach każdej zaplanowanej formy kształcenia,
potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności,
d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania form wsparcia,
e) przystąpienia do zaliczeń/egzaminów końcowych,
f)

bieżącego informowania pracowników Szkoły o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
jego dalszy udział w Projekcie,

g) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia,
przy czym usprawiedliwiane będą nieobecności udokumentowane m. in. zwolnieniami
lekarskimi, nagłymi ważnymi wypadkami losowymi itp.

§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.
2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez kierownika projektu.
3. Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestnika projektu w przypadku wstrzymania
finansowania projektu przez Instytucję Zarządzającą, w tym również spowodowanego brakiem
środków na realizację projektu.

Sporządził: Renata Korycka
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