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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI
„Stawiamy na zawodowców”
Nr Projektu RPLD-11.03.00-IŻ.00-10-001/15
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 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.

I.

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Stawiamy na
zawodowców” 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 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP
w Łowiczu
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 otoczeniem społeczno –
gospodarczym jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu,
ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 135 uczniów (40K) oraz dostosowanie
kierunków kształcenia szkoły do wymogów rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i
warsztatów szkolnych, organizację staży/praktyk zawodowych oraz realizację dodatkowych
zajęć specjalistycznych z zakresu: agroturystyki; kelner-barman, kucharz, prawa jazdy kat. B,
operator kombajnu, kierowca wózków jezdniowych oraz informatyki (montaż PC i robotów,
gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie informacji w sieci), w terminie od 01.09.2016 do
31.08.2018 r.

III.

Zakres wsparcia
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Projekt pn. „Stawiamy na zawodowców” obejmuje wsparciem uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu poprzez udział uczniów w zajęciach
specjalistycznych oraz stażach/ praktykach (w wymiarze 150 godzin) realizowanych we
współpracy z potencjalnymi pracodawcami.
Zajęcia i praktyki podzielone są na zadania:
zadanie 1. Kurs „Moje gospodarstwo agroturystyczne” skierowany dla uczniów z kierunków
technik agrobiznesu i technik mechanizacji rolnictwa.
zadanie 2. Kurs „kelner-barman”, skierowany dla uczniów z kierunków technik żywienia
i usług gastronomicznych i technik technologii żywności.
Kurs „kucharz”, skierowany dla uczniów z kierunku technik technologii żywności
zadanie 3. Kurs „kierowca wózków jezdniowych”, skierowany dla uczniów z kierunków
technik logistyk i technik mechanizacji rolnictwa oraz mechanik operator pojazdów i maszyn
rolniczych w wieku powyżej 18 lat, dobry stan zdrowia (bad. lekarskie)..
zadanie 4. Kurs „prawo jazdy kat. T”, skierowany dla uczniów z kierunku technik
agrobiznesu w wieku powyżej 16 lat, dobry stan zdrowia (bad. lekarskie).
Kurs „operator kombajnu”, skierowany dla uczniów z kierunków technik agrobiznesu
i technik mechanizacji rolnictwa oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.
zadanie 5. Kurs „montaż PC i robotów”, skierowany dla uczniów z kierunku technik
informatyk.
Kurs „gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie informacji w sieci” skierowany dla
uczniów z kierunku technik informatyk.

IV.

Kryteria uczestnictwa

Kryteria formalne: status ucznia Technikum lub ZSZ w ZSP nr 2 RCKUiP; zgoda
rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczestników projektu),
wiek powyżej 18 lat do zadania 3 i co najmniej 16 lat do zadania 4; dobry stan zdrowia
poświadczony świadectwem lekarskim do zadań 3 i 4.
Kryteria formalne wykluczające: do kursu kwalifikacyjnego kucharz oraz prawo jazdy kat. T
wykluczeni są uczniowie tych kierunków kształcenia, które w swoich programach zawierają
kwalifikację kucharza lub prawo jazdy kat. T.
Kryteria merytoryczne: w przypadku uczniów frekwencja na zajęciach (min 70%), średnia
ocena z przedmiotów zawodowych – minimum dostateczna

Kryteria punktowe:
 osoby o SPE lub z niepełno sprawnościami - 2 pkt,
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 z obszarów wiejskich - 2 pkt,
 otrzymujące stypendium socjalne – 1 pkt,
 ocena min dobra z przedmiotów zawodowych – 1 pkt,
 kobiety – 1 pkt (do zadań 1,3,4,5);
 mężczyźni – 1 pkt ( do zadania 2).
Po spełnieniu kryteriów formalnych i merytorycznych decydować będzie liczba uzyskanych
punktów.

V.

Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona jest przez sekretariat w ZSP nr 2 RCKUiP
2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie
internetowej WWW.zsp2lowicz.pl oraz w sekretariacie szkoły (bud. A).
3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie
złożyć sekretariacie szkoły (bud. A)
4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych
terminach:
 wrzesień 2016 r,
 wrzesień 2017 r.
5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana
przez Koordynatora Marię Laskę
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 30 %
8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone
na stronie internetowej projektu WWW.zsp2lowicz.pl/projekty-unijne oraz
wywieszone na tablicy informacyjnej obok sekretariatu szkoły (bud. A)

VI.

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 projektu, w sekretariacie
ZSP nr 2 RCKUiP (bud.A) oraz w biurze projektu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 RCKUiP 99-400 Łowicz, ul. Blich 10.

