REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim –
CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(tekst ujednolicony z 16 listopada 2020 r.)
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: „Podniesienie jakości
i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1
w Raciborzu, etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do
potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania:
11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
3. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności zatrudnienia poprzez
podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1
w Raciborzu.
4. Beneficjentem Projektu jest Powiat Raciborski na podstawie umowy
z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego
pełniącego rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Realizatorem projektu jest CKZiU nr 1
w Raciborzu.
5. Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.12.2022 r.
6. Regulamin uczestnictwa w projekcie określa:
a.
b.
c.
d.
e.

kryteria uczestnictwa w projekcie,
zasady rekrutacji,
zasady przyjmowania zgłoszeń,
zasady organizacji zajęć oraz uczestnictwa w zajęciach,
zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie.

7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są
uregulowane niniejszym regulaminem, należą do koordynatora projektu.
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§2
Słownik pojęć
1. Ilekroć w dalszej części dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o:
a. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pod nazwą: „Podniesienie jakości
i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w
Raciborzu, etap II",
b. Regulaminie – należy przez to rozumieć: Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie
Raciborskim – CKZiU nr 1, etap II” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
c. Uczniu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą status ucznia CKZiU nr 1
w Raciborzu,
d. Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela CKZiU nr 1 w Raciborzu,
e. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału
w projekcie (uczeń, nauczyciel) zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie, bezpośrednio korzystającą z wdrażanej pomocy,
f. Komisji rekrutacyjnej – zespół osób powołanych do przeprowadzenia rekrutacji,
g. Skróty stosowane w Regulaminie: CKZiU nr 1 – Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.
§3
Założenia projektu
1. W projekcie przewidziano następujące zadania:
1.1 Realizacja 21 kursów zawodowych dla uczniów/nauczycieli:
1.1.1
Dla zawodu technik architektury krajobrazu:



1.1.2



1.1.3


1.1.4

Projektowanie i wykonywanie systemów automatycznego nawadniania,
Kreowanie tożsamości zawodowej dla architektów krajobrazu
i projektantów ogrodów.
Dla zawodu technik analityk oraz technik ochrony środowiska:
Metody badań mikrobiologicznych np. drobnoustrojów, w tym
chorobotwórczych dla człowieka,
Wpływ zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody na organizmy roślinne
i zwierzęce,
Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) w ochronie środowiska.
Dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych:
Barman,
Carving I stopnia.
Dla zawodu technik hotelarstwa:
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Animator czasu wolnego,
Właściwa komunikacja z gościem w sieci,
Event manager – planowanie, organizacja i zarządzanie projektem
eventowym.

1.1.5






Dla zawodu technik budownictwa:
Obsługa koparko-ładowarki,
Operator wózka widłowego,
Operator ładowarki teleskopowej,
Operator agregatów tynkarskich kl. III wszystkie typy,
Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie –
operator/programista CNC.

1.1.6




Dla zawodu technik geodeta:
Operator drona,
Szkolenie z pomiarów statycznych i obliczeń post-processing GNSS,
Szkolenie ze skaningu laserowego z użyciem skanera.

1.1.7




Dla zawodu fryzjer:
Manicure i Stylizacja Paznokci,
Makijaż + Henna,
Upięcia okolicznościowe.

1.2 Doradztwo zawodowe podnoszące kompetencje uczniów na rynku pracy,
1.3 Wizyty studyjne w firmach.
1.4 Warsztaty/zajęcia laboratoryjne w firmach.
1.5 Staże zawodowe (dla 20 uczniów),
1.6 Kursy prawa jazdy (dla 28 uczniów).
§4
Zasady kwalifikacji uczestników projektu
1. Rekrutacja przebiega w trzech etapach:
1.1

Etap I:


wybór 56 uczniów, tzn. po 8 uczniów z zawodów: technik budownictwa, technik
geodeta, technik architektury krajobrazu, technik hotelarstwa, technik żywienia
i usług gastronomicznych, fryzjer oraz 8 osób z zawodów technik analityk/technik
ochrony środowiska



wybór 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych w ww. zawodach

1.2

Etap II:


wybór 20 uczestników staży zawodowych (tylko technikum)
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1.3

Etap III:


wybór 28 uczestników kursu prawa jazdy

2. W rekrutacji mogą brać udział uczniowie kształcący się w następujących zawodach:









technik budownictwa
technik geodeta
technik architektury krajobrazu
technik analityk
technik ochrony środowiska
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług gastronomicznych
fryzjer.

3. Warunkiem wzięcia udziału ucznia w rekrutacji jest:
3.1

Wiek:
- dla uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa – ukończenie
18 roku życia do 31 maja 2021 r.
- dla pozostałych – ukończenie 18 roku życia do 31 maja 2022 r.

3.2

Złożenie w okresie od 16.10.2020 r. do 29.11.2020 r.:


formularza zgłoszeniowego (zał. 1), zawierającego podstawowe dane
o uczniu/nauczycielu,
 ankiety rekrutacyjnej (zał. 2), na podstawie której oceni się motywację do
ukończenia ścieżki wsparcia,
 deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. 3),
 oświadczenie uczestnika – dane osobowe (zał. 4),
 oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie
kursu prawa jazdy (zał. 7) – dotyczy uczniów niepełnoletnich, którzy deklarują
uczestnictwo w kursie prawa jazdy.
4. Każdy kandydat przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej
powinien zapoznać się z regulaminem projektu.
5. Rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie dokonuje komisja rekrutacyjna,
powołana przez Dyrektora CKZiU nr 1 w Raciborzu.
6. Podczas rekrutacji zachowany zostanie równy dostęp dla kobiet i mężczyzn.
7. Podczas I etapu rekrutacji uczniów będą brane pod uwagę następujące kryteria:





ocena z zachowania za poprzedni rok szkolny (punkty od 1 do 6),
średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących za poprzedni rok (punkty od 1 do
6),
średnia ocen z przedmiotów zawodowych za poprzedni rok (punkty od 1 do 6),
opinia wychowawcy (punkty od 1 do 6),
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ocena stopnia motywacji do ukończenia zaplanowanej ścieżki wsparcia (punkty
od 1 do 6).

8. W przypadku otrzymania równej ilości punktów, wybór uczestników projektu będzie
wynikać z kolejności złożenia wszystkich dokumentów o których mowa w pkt. 3.
9. Chętni nauczyciele przedmiotów zawodowych składają od 16.10.2020 r. do 29.11.2020 r.:





deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. 3),
oświadczenie uczestnika – dane osobowe (zał. 4),
formularz zgłoszeniowy (zał. 5),
ankietę rekrutacyjną (zał. 6).

10. Po I etapie rekrutacji komisja rekrutacyjna publikuje listę zakwalifikowanych do projektu.
11. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do rekrutowania liczbę
uczestników dla danego zawodu, utworzona zostanie lista rezerwowa – osobno dla
każdego zawodu.
12. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony
pierwszy uczeń/nauczyciel z listy rezerwowej w danym zawodzie. W przypadku, gdy
uczestnikiem jest uczeń, obowiązkowo odbywa on zajęcia z doradcą zawodowym w
wymiarze 6 godzin.
13. Wszyscy uczestnicy projektu wyłonieni podczas I etapu rekrutacji zobowiązani są do
wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla danego zawodu i
wymienionych w § 3 ust 1, pkt 1.1 – 1.4.
14. Podczas II etapu rekrutacji (ukończony cykl zajęć z doradztwa zawodowego) – komisja
rekrutacyjna dokona wyboru uczestników staży zawodowych biorąc pod uwagę
frekwencję na wcześniej zrealizowanych zajęciach.
15. Podczas III etapu rekrutacji komisja rekrutacyjna dokona wyboru uczestników kursu
prawa jazdy biorąc pod uwagę frekwencję na wcześniej zrealizowanych zajęciach.
16. Komisja rekrutacyjna skreśli z udziału w projekcie osoby, które będą miały 0% frekwencji
w zajęciach z doradztwa i uzupełni listę uczestników o osoby z listy rezerwowej. Nowi
uczestnicy przejdą obowiązkowo zajęciach z doradztwa.
17. Frekwencja podczas zajęć z doradztwa zawodowego, będzie stanowiła dodatkowe
kryterium (poza wymienionymi w § 4 ust. 7) przy wyborze uczestników staży oraz kursu
prawa jazdy. Za frekwencję będą przyznane punkty: po 1 pkt za każdą godzinę obecności.
18. W przypadku otrzymania równej ilości punktów na etapie II lub III, wybór uczestników
projektu będzie wynikać z kolejności złożenia wszystkich dokumentów o których mowa w
pkt. 3.
19. Złożenie dokumentów o których mowa w § 4 może być: osobiste lub pocztą
elektroniczną. W przypadku przesyłania pocztą elektroniczną dopuszcza się skany
dokumentów lub czytelne zdjęcia dokumentów.
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20. W formularzu zgłoszeniowym nie jest wymagana opinia Wychowawcy. Wychowawca
uzupełni formularz przed zebraniem komisji rekrutacyjnej.
§5
Uprawnienia uczestników projektu
1. Uczestnicy uprawnieni są do:
a.
b.
c.
d.

nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu,
nieodpłatnego otrzymania materiałów promocyjnych,
otrzymania stypendium za realizację 150 godzin stażu (tylko uczniowie),
nieodpłatnego otrzymania odzieży ochronnej celem odbycia stażu (tylko
uczniowie),
e. nieodpłatnego przejazdu na wizyty studyjne/warsztaty/zajęcia laboratoryjne,
f. nieodpłatnego otrzymania materiałów szkoleniowych,
g. otrzymania certyfikatów.
§6
Nieobecność na zajęciach i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
1. Obecność zakwalifikowanych uczestników projektu na zajęciach jest obowiązkowa.
2. Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim lub
wynikające z nagłych wypadków losowych. Wyżej wymienione dokumenty uczeń
pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego niezwłocznie przekazuje
koordynatorowi projektu.
3. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (choroba,
zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), uczniowie zakwalifikowani mają
prawo do rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po złożeniu przez uczniów pełnoletnich
lub rodziców/prawnych opiekunów uczniów niepełnoletnich pisemnego oświadczenia o
rezygnacji i jego przyczynach. Nauczyciel uczestniczący w projekcie składa pisemne
oświadczenie o rezygnacji i jego przyczynach w sekretariacie CKZiU nr 1 w Raciborzu.
4. Udział w projekcie jest możliwy tylko i wyłącznie przy zadeklarowaniu uczestnictwa w co
najmniej 80% godzin na poszczególnych formach wsparcia.
5. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest wziąć udział we wszystkich zaplanowanych dla
niego formach wsparcia.
§7
Zasady odpłatności
1. Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowane są ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.

Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu realizacji i uczestnictwa
w projekcie
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§8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Postanowienia końcowe
Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu (m.in. zmiany wytycznych, warunków
realizacji projektu, dokumentów programowych, sytuacji pandemicznej, itp.).
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje
koordynator projektu w uzgodnieniu z dyrektorem CKZiU nr 1 w Raciborzu.
Zajęcia z doradztwa zawodowego, kursy zawodowe, staże zawodowe są zajęciami
pozalekcyjnymi.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas trwania projektu.
Regulamin dotyczy wszystkich uczestników projektu.

Beata Łodziak
.............................

Jacek Kąsek
.............................

Koordynator projektu

Dyrektor CKZiU nr 1
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