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REGULAMIN  PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI 
„Mój zawód – moja Europa” 

Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0008/15 

w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Działania XI.3 Kształcenie zawodowe 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 

 Projekt realizowany jest w okresie 1.09.2016 r. – 31.08.2018r.  

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Mój zwód – moja 

Europa” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest przez Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 

3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji 

poszczególnych działań w ramach Projektu. 

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu. 

5. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z: 

a) zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014 - 2020, Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, 

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe,  

b) Umową o dofinansowanie Projektu.  

II. Cel projektu 

Celem głównym projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości 

kształcenia zawodowego w ZSP nr 1 w Sieradzu ukierunkowane na poprawę zdolności do 

zatrudnienia 199 uczniów szkoły (46K) oraz dostosowanie kierunków kształcenia do 

regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 2 n-li (1K), doposażenie 

pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację staży zawodowych i dodatkowych 

zajęć specjalistycznych w zakresie: eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych; 

zajęć z mechaniki; grafiki w reklamie; obsługi systemów operacyjnych i sieci 

komputerowych; ECDL; energii z OZE; uprawnień SEP do 1 KV; komputerowego 

kosztorysowania; pomiarów satelitarnych GPS; ekologii; zakładania terenów zieleni,  

w terminie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. 
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III. Zakres wsparcia 

Projekt pn. „Mój zawód – moja Europa” obejmuje wsparciem uczniów oraz 

nauczycieli Technikum Nr 1 w Sieradzu poprzez udział uczniów w następujących zadaniach: 

1. Realizacja dodatkowych specjalistycznych zajęć dla uczniów kształcących się w zawodach 

Technik Mechanik i Technik Mechatronik, zwiększające ich wiedzę i praktyczne umiejętności 

oraz realizacja staży zawodowych, we współpracy z potencjalnymi pracodawcami 

 

2. Realizacja dodatkowych specjalistycznych zajęć dla uczniów kształcących się w zawodzie 

Technik Informatyk, zwiększające ich wiedzę i praktyczne umiejętności oraz realizacja staży 

zawodowych, we współpracy z potencjalnymi pracodawcami 

 

3. Realizacja dodatkowych specjalistycznych zajęć dla uczniów kształcących się w zawodach 

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej i Technik Elektryk, zwiększające ich 

wiedzę i praktyczne umiejętności oraz realizacja staży 

zawodowych, we współpracy z potencjalnymi pracodawcami 

 

4. Realizacja dodatkowych specjalistycznych zajęć dla uczniów kształcących się w zawodach 

Technik Geodeta i Technik Budownictwa, zwiększające ich wiedzę i praktyczne umiejętności 

oraz realizacja staży zawodowych, we współpracy z potencjalnymi pracodawcami 

 

5. Realizacja dodatkowych specjalistycznych zajęć dla uczniów kształcących się w zawodzie 

Technik Ochrony Środowiska, zwiększające ich wiedzę i praktyczne umiejętności oraz 

realizacja staży zawodowych, we współpracy z potencjalnymi pracodawcami 

 

6.Realizacja dodatkowych specjalistycznych zajęć dla uczniów kształcących się w zawodzie 

Technik Architektury Krajobrazu, zwiększające ich wiedzę i praktyczne umiejętności oraz 

realizacji staży zawodowych, we współpracy z potencjalnymi pracodawcami 

 

7.Doposażenie/ wyposażenie pracowni dla zawodów: Technik Informatyk, Technik Urządzeń 

i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technik Geodeta, Technik Mechatronik oraz Technik 

Architektury Krajobrazu 

 

oraz udział nauczycieli w doskonaleniu kompetencji  

IV. Kryteria uczestnictwa  
 
Kryteria formalne: w przypadku uczniów: status ucznia T. w ZSP 1; wiek pow.18 lat (do 

zajęć z SEP do 1 KV); zgoda rodzica/opiekuna na udział w pr.(w przypadku niepełnoletnich 

UP); w przypadku n-li: zatrudnienie w ZSP 1; status n-la kształcenia zawodowego. 

Kryteria merytoryczne: W przypadku uczniów: co najmniej 70% frekwencja na zajęciach; 

średnia z przedmiotów zawodowych: min. dostateczna  

W przypadku n-li: zgodność profilu szkolenia z profilem nauczania; min.1 rok stażu pracy  

w ZSP 1  
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Kryteria punktowe :  
• W przypadku uczniów: co najmniej 70% frekwencja na zajęciach (1 pkt.); średnia z 

przedmiotów zawodowych: min. dostateczna (1 pkt.) – dane za ostatni semestr. 

Kryt. premiujące: 

*osoby o SPE i/lub z niepełnosprawnościami: 2 pkt 

*kobiety: 2 pkt. 

*osoby z obszarów wiejskich: 1 pkt. 

*uczniowie ze średnią oceną min. dobrą z przedmiotów zawodowych: 1 pkt 

W przypadku n-li: zgodność profilu szkolenia z profilem nauczania (1 pkt.); min.1 rok stażu 

pracy w ZSP 1 (1 pkt.) 

Decydować będzie liczba uzyskanych pkt. po spełnieniu kryt. formalnych i merytorycznych. 

Lista zakwalifikowanych uczestników zamieszczona będzie  na ogólnodostępnych szkolnych 

tablicach informacyjnych. W przypadku większej liczby chętnych utworzone zostaną listy 

rezerwowe. 

V. Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez nauczycieli  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Sieradzu 

2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza 

zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie 

www.zspnr1.nasze.pl oraz w Biurze Projektu. 

3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób 

niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie 

złożyć w Biurze Projektu 

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona dwukrotnie w niżej wymienionych 

terminach: 

  0d 1 do 30 wrzesień 2016 r, 

  Od 1 do 29 wrzesień 2017 r. 

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana 

przez Koordynatora Pana Grzegorza Gajdę. 

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie 

wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie oraz kolejność zgłoszeń. 

7. Zgodnie z działaniami równościowymi założonymi w projekcie zakłada się udział 

dziewcząt na poziomie 23% tj. 46 dziewcząt.  

8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone 

na stronie internetowej szkoły w zakładce projekt unijny oraz wywieszone na tablicy 

informacyjnej projektu. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

http://www.zspnr1.nasze.pl/
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2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu  

oraz stosowania się do niego. 

3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

5. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce projekt 

unijny oraz w biurze projektu: adres Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Sieradzu ul. Piłsudskiego 5 98-200 Sieradz, www.zsprnr1.nasze.pl 

 

http://www.zsprnr1.nasze.pl/

