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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI
„Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”
Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0040/18
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe
Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018r.-31.08-2020r.

I.

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Dobry zawód jest
kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI Edukacja
Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3.1 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 Powiat Sieradzki/Zespół 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.3.1 Kształcenie zawodowe.
b) umową o dofinansowanie Projektu.

II.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu ukierunkowane na
poprawę zdolności do zatrudnienia 232 uczniów szkoły (52K/180M) oraz dostosowanie
kształcenia
zawodowego
do
regionalnego
rynku
pracy
poprzez
wzrost
kompetencji/kwalifikacji 15 nauczycieli (5K/10M) kształcenia zawodowego, adaptację i
doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych, organizację staży oraz dodatkowych zajęć
specjalistycznych dla uczniów z kierunków: Technik Architektury krajobrazu, Technik
Mechatronik, Technik Mechanik, Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Geodeta,
Technik Elektryk, Technik Energetyk, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki
Odnawialnej, Technik Ochrony Środowiska, Technik Informatyk, w terminie od 01.09.2018 r.
do 31.08.2020 r.
Realizacja projektu poprawi zdolność do zatrudnienia 232 uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (przyszłych absolwentów), dostosuje kierunki
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kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 do regionalnego rynku
pracy i tym samym przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Regionalnego Projektu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

III.

Zakres wsparcia

Projekt pn. „Dobry zawód jest kluczem sukcesu” obejmuje wsparciem uczniów ZSP
nr 1 poprzez udział uczniów w:
1) Wykonywanie kompozycji florystycznych i innowacji technologiczno-artystycznych oraz
pielęgnacji ogrodów i projektowanie obiektów zieleni-zajęcia specjalistyczne realizowane we
współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu kształcącym się w zawodzie Technik
Architektury Krajobrazu, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych
oraz doposażenie/wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz prace adaptacyjne
pracowni i warsztatów szkoleniowych dla zawodu Technik Architektury Krajobrazu
-kompozycje florystyczne oraz innowacje technologiczno-artystyczne – 60h/gr.*2gr.=120h;
-pielęgnacja ogrodów i projektowanie obiektów zieleni - 60h/gr.*2gr.=120h.
2) Zajęcia z Mechatroniki i AutoCAD-zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z
podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu kształcącym się w zawodzie Technik Mechatronik,
Technik Mechanik i Technik Pojazdów Samochodowych, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy
oraz umiejętności zawodowych i doposażenie/wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu Technik Geodeta oraz Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
-zajęcia z mechatroniki – 60h/gr.*4gr.=240h;
-dokumentacja konstrukcyjna-AutoCAD - 60h/gr.*2gr.=120h.
3) Wykorzystanie fotogrametrii cyfrowej, formy projektowej oraz inteligentnych sieci
energetycznych-zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia
społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w
Sieradzu kształcącym się w zawodzie Technik Geodeta, Technik Urządzeń Systemów
Energetyki Odnawialnej, Technik Energetyk i Technik Elektryk, uzyskiwani i uzupełnianie
wiedzy oraz umiejętności zawodowych i doposażenie/wyposażenie pracowni i warsztatów
szkolnych dla zawodu Technik Geodeta ora Technik Urządzeń i Systemów Energetyki
Odnawialnej
-fotogrametria cyfrowa w zastosowaniu inżynieryjnym - 120h/gr.*2gr.=240h;
-forma projektowa - 120h/gr.*2gr.=240h;
-inteligentne sieci energetyczne- 90h/gr.*2gr.= 180h.
4) Język angielski branżowy, programowanie w Phytonie, multimedia i grafika komputerowa
oraz sieci komputerowe i systemy rzeczywistości wirtualnej-zajęcia specjalistyczne
realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego
umożliwiające uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu kształcącym się
w zawodzie Technik Informatyk, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności
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zawodowych oraz doposażenie pracowni komunikacji w języku obcym dla zawodu Technik
Informatyk
-język angielski branżowy - 30h/gr.*2gr.=60h;
-programowanie w Phytonie - 60h/gr.*2gr.=120h;
-multimedia i grafika - 60h/gr.*4gr.=240h;
-sieci komputerowe i system rzeczywistości wirtualnej - 60h/gr.*2gr.=120h.
5) ECDL PTI Standard-zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z
otoczenia
społeczno-gospodarczego
umożliwiające
uczniom
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu kształcącym się w zawodzi Technik Informatyk,
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych - 60h/gr.*2gr.=120h.
6) Zajęcia z zakresu ochrony środowiska-zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy
z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu kształcącym się w zawodzie Technik Ochrony
Środowiska, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych i
doposażenie/wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu Technik Ochrony
Środowiska - 120h/gr.*2gr.=240h.
7) Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Sieradzu
-grupowe 4h/gr.*10gr.=40h;
-indywidualne 6h/os.*60os.=360h;
Łącznie: 400h.
8) Staże zawodowe realziowane we współpracy z pracodawcami – 150h/ucznia.
oraz udział nauczycieli w:
1) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia
zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ZSP nr 1 w Sieradzu
- studia podyplomowe „Chłodnictwo i klimatyzacja” dla 1 nauczyciela;
- szkolenie dla 15 nauczycieli z zakresu obsługi zakupionego sprzętu w ramach pracy.

Kryteria uczestnictwa
Kryteria formalne:
*w przypadku uczniów:
- status ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu;
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);
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*w przypadku nauczycieli:
- status nauczyciela w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu;
- status nauczyciela kształcenia zawodowego.
Kryteria merytoryczne:
*w przypadku uczniów: - kryteria zróżnicowane do poszczególnych zajęć:
- średnia z przedmiotów zawodowych min. dostateczna: 1 pkt + 1pkt za każdy poziom
powyżej średniej dostatecznej;
- frekwencja na zajęciach min 65%: 1pkt. +1 pkt. za każde 5% powyżej;
*w przypadku nauczycieli:
- zgodność profilu szkolenia/studiów z profilem nauczania;
- minimum 1 rok stażu pracy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.
Kryteria dodatkowe/ premiujące:
- uczestnik projektu z ob. wiejskich– 2 pkt.;
- kobiety (z wyjątkiem zadania 6) – 2 pkt.;
- osoby o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 2pkt.
O miejscu na liście uczestników decydować będzie liczba uzyskanych punktów po spełnieniu
przez potencjalnych uczestników kryteriów formalnych, merytorycznych i premiujących.
W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie frekwencja na zajęciach.

IV.

Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora 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 biurze projektu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Sieradzu ul. Piłsudskiego 5, tel. 43/822-40-22 pok. 83
3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie
złożyć w biurze projektu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu
ul. Piłsudskiego 5, tel. 43/822-40-22 pok. 83
4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych
terminach:
 Wrzesień 2018 r.
 Wrzesień 2019 r.;
5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana
przez Koordynatora Projektu;
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6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie, liczba uzyskanych punktów
oraz frekwencja na zajęciach;
7. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym
równości płci;

V.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
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 www.zspnr1.nasze.pl, oraz
w biurze projektu pok. 83 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu
ul. Piłsudskiego 5, tel. 43/822-40-22
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