REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE

„Budujemy kadrę przyszłości”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe
Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-202

Projekt „Budujemy kadrę przyszłości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

§1
Postanowienia ogólne

1. Projekt jest realizowany od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku na terenie
województwa mazowieckiego.
2. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych 6 nauczycieli Zespoły Szkół Technicznych w Ciechanowie poprzez realizację zajęć
dodatkowych dla uczniów w formie kursów, szkoleń, nauki języka obcego (angielski, niemiecki),
szkoleń z zakresu TIK, zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego (język polski,
matematyka), szkoleń specjalistycznych, staży uczniowskich, spotkań indywidualnych z doradcą
zawodnym, warsztatów z przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności; szkoleń dla
nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkoły objętej wsparciem w projekcie.
3. Beneficjentem projektu jest Powiat Ciechanowski realizujący projekt w partnerstwie z Fundacją
edukacyjno-sportową reGeneracja. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Technicznych im. St.
Płoskiego w Ciechanowie.
§2
Słownik pojęć

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
1. Projekt – RPMA.10.03.01-14-d992/20– pn. „Budujemy kadrę przyszłości”.
2. Lider Projektu: Powiat Ciechanowski, ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów
3. Partner Projektu: Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja, Pawłowo 18, 06-461 Regimin.
4. Realizator projektu: Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie, ul.
Mikołaja Kopernika 7, 06-400 Ciechanów.
5. Uczestnik Projektu (UP) – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, uczeń ZST w
Ciechanowie.
6. Koordynator Projektu – osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację Projektu zgodnie z
harmonogramem i wskaźnikami Projektu określonymi we wniosku o dofinansowanie i umowie
zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych.
7. Biuro Projektu – Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie, ul. Mikołaja
Kopernika 7, 06-400 Ciechanów
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§3
Warunki uczestnictwa w projekcie

1. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego, uczących się lub
pracujących w Zespole Szkół Technicznych im. St. Płoskiego w Ciechanowie zlokalizowanej na
terenie powiatu ciechanowskiego, dla której Starostwo Powiatowe jest organem prowadzącym.
2. Projekt zakłada uczestnictwo:


120 uczniów (60 dziewcząt oraz 60 chłopców) Zespołu Szkół Technicznych w

Ciechanowie,


6 nauczycieli (5 kobiet i 1 mężczyzn) zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych w

Ciechanowie
3. Kryteria udziału w projekcie:
a) Kryteria formalne dla uczniów i nauczycieli:


Zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego,



Status ucznia/nauczyciela szkoły objętej wsparciem projektowym, tj. ZST w Ciechanowie/.

b) Kryteria merytoryczne dla uczniów:


Płeć damska - 5pkt.,



Niepełnosprawność – 10 pkt.,



Trudna sytuacja finansowa (dochód na członka rodziny poniżej kryterium dochodowego
zgodnie z przepisami pomocy społecznej - dla osób z gospodarstwa wieloosobowego 514zł, dla osób z gospodarstwa jednoosobowego – 634zł) – 5 pkt.



Pochodzenie z terenów wiejskich – 5pk.

Kryteria merytoryczne dla nauczycieli:


Płeć damska – 5pkt.,



Niepełnosprawność – 5pkt.,



Trudna sytuacja finansowa (dochód na członka rodziny poniżej kryterium dochodowego
zgodnie z przepisami pomocy społecznej - dla osób z gospodarstwa wieloosobowego 514zł, dla osób z gospodarstwa jednoosobowego – 634zł) – 5 pkt.

W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

§4
Rekrutacja

1. Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie w dwóch turach: pierwsza w okresie
luty 2021 dla uczniów i nauczycieli, druga w okresie wrzesień 2021 dla uczniów.
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2. Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w projekcie.
Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się bezpośrednio składając poprawnie
wypełnione dokumenty aplikacyjne wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły objętej
wsparciem bądź przesyłając skan oryginalnych, podpisanych dokumentów wraz z załącznikami
na adres zstciechanow@o2.pl z dopiskiem „rekrutacja”.
Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:
a) Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
b) Deklaracja udziału w przewidzianych formach wsparcia.
W przypadku uczniów wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna
prawnego.
3. Rekrutacja ma charakter dwustopniowy: ocena formalna 0/1 – spełnia/nie spełnia; ocena
merytoryczna: suma punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów merytorycznych zawartych w
§3 pkt. 3.
4. Na podstawie prowadzonej rekrutacji zostanie utworzona lista rankingowa i lista rezerwowa
uczniów i nauczycieli korzystających ze wsparcia. Z każdą osobą zakwalifikowaną do projektu
podpisana zostanie umowa uczestnictwa określająca prawa i obowiązki uczestnika.

§5
Zadania realizowane w projekcie

1. Doposażenie szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne.
W ramach realizowanego projektu wyposażone zostaną pracownie Zespołu Szkół Technicznych w
Ciechanowie objętego wsparciem w projekcie w narzędzia i sprzęty niezbędne do prowadzenia
wysokiej jakości kształcenia.

2.

Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu oraz praktycznej nauki zawodu.
W ramach zadania 6 nauczycieli zatrudnionych w szkole objętej wsparciem będzie miało
możliwości

skorzystać

ze

szkoleń/kursów/studiów

podyplomowych

podnoszących

ich

kwalifikacje i kompetencje zawodowe:

3.

Akademia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
W ramach zadania realizowane będą kursy, kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla uczestników
projektu – uczniów szkoły objętej wsparciem:


Kurs kwalifikacyjny – operator koparko-ładowarki,



Kurs kwalifikacyjny – montaż/demontaż rusztowań budowalnych metalowych,
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Kurs kwalifikacyjny – obsługa urządzeń udarowych ręcznych,



Kurs projektowania wnętrz,



Kursy CorelDraw,



Profesjonalny kurs syulizacji paznokci,



Szkolenie ze stylizacji brwi metodą pudrową,



Kurs fotografii,



Kurs – Odbiór lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych
wykonania i odbioru robót,



Kurs – Wprowadzenie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i
krajowym.

Kursy, kursy kwalifikacyjne i szkolenia zakończone będą egzaminami zewnętrznymi.

4.

Akademia kompetencji kluczowych.
W zakresie kompetencji kluczowych uczestnicy projektu – uczniowie szkoły objętej wsparciem,
rozwijać będą umiejętności posługiwania się językami obcymi (język angielski i język niemiecki) i
umiejętności z zakresu TIK. Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać tylko z jednego
zakresu zajęć.

5. Kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych oraz szkolenia specjalistyczne.
W ramach zadania uczestnicy projektu – uczniowie szkoły objętej wsparciem, będą mogli
skorzystać z zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka polskiego
(2 grupy 10-osobowe, 30h zajęć na grupę) i matematyki (2 grupy 10-osobowe, 30h zajęć na
grupę), oraz zajęć z przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (6
grup 8-osobowych, 30 h zajęć na grupę).
Dodatkowo uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w szkoleniach specjalistycznych
odpowiadające potrzebom rynku pracy. Poniżej lista szkoleń specjalistycznych wraz z wymiarem
godzinowym i liczbą uczestników:


"Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii w budownictwie" - 30h/grupa, 8 os. w
grupie, 2 grupy;



"Wizualizacja architektoniczna i budowlana" - 30h/grupa, 8 os. w grupie, 2 grupy;



"Rozwijanie zainteresowań budowlanych" - 30h/grupa, 8 os. w grupie, 2 grupy;



"Grafika w reklamie" - 30h/grupa, 8 os. w grupie, 2 grupy;



" Projektowanie kampanii reklamowej" - 30h/grupa, 8 os. w grupie, 2 grupy;



"Organizacja kampanii reklamowej"-30h/grupa, 8 os. w grupie, 2 grupy;



"Aranżacja i projektowanie wnętrz" - 30h/grupa, 8 os. w grupie, 2 grupy;
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"Nowoczesne metody projektowania AUTOCAD" - 30h/grupa, 8 os. w grupie, 2 grupy; -



"Akademia fotografii" - 30h/grupa, 8 os. w grupie, 2 grupy;



"Pracownia kosmetologii" - 30h/grupa, 8 os. w grupie, 2 grupy

6. Staże uczniowskie
W trakcie trwania projektu tj. w latach nauki 2021 i 2022 – 24 uczestników projektu (po 12
osób w każdej edycji) weźmie udział w stażach uczniowskich. Każdy z uczniów skierowany na
staż/praktyki weźmie udział w 300h staży/praktyk realizowanych na przestrzeni trwania
projektu tj. do 31.08.2022r. Za zrealizowanie 300h stażu uczestnikowi przysługiwać będzie
stypendium w wysokości 4000zł. Stażyści realizować będą staże zgodnie ze swoim kierunkiem
kształcenia. Przed rozpoczęciem stażu zostanie zawarta [pisemna umowa pomiędzy stronami
określająca m.in. liczbę godzin, okres realizacji, miejsce odbywania stażu, wysokość
stypendium, zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna stażysty po stronie podmiotu
przyjmującego na staż.

7. Wsparcie szkoły w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz rozwój współpracy z
rynkiem pracy.
W ramach tego zadania uruchomiony zostanie Punkt Informacji i Kariery, który wpierał będzie
uczestników projektu w skutecznym wejściu na rynek pracy. Punkt ten będzie miejscem, w
którym można będzie skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego i zbadać swój potencjał
zawodowy, przygotować plan rozwoju własnej kariery zawodowej i dalszej edukacji (np. studia),
zastanowić się nad swoimi mocnymi stronami i barierami, które mogą utrudniać realizacji
planów, otrzymać informacje związane m. in. z ofertą edukacyjną, wymaganiami pracodawców,
trendami na rynku pracy. Punkt funkcjonował będzie w szkole w ramach 4-godzinnych dyżurów
pełnionych przez doradcę zawodowego 4x w miesiącu.

8.

Akademia umiejętności uniwersalnych.
W ramach tego zadania uczestnicy projektu będą rozwijać umiejętności z zakresu
przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności, poprzez uczestnictwo w w=dwóch
warsztatach:


ABC przedsiębiorczości - 24 godziny zajęć realizowane w 6 grupach 10-osobowych;



Kreatywni i innowacyjni – 24 godziny zajęć realizowane w 6 grupach 10-osobowych.

Zajęcia odbędą się w blikach 6-godzinnych, podczas których otrzymają materiały szkoleniowe oraz
poczęstunek.
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§6
Prawa i obowiązki uczestnika projektu

1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do :
a) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie (w imieniu dziecka
rodzic/opiekun prawny),
b) bezpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu oraz uczestnictwa w kilku
formach wsparcia,
c) otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie z możliwościami Lidera i
Partnera realizujących projekt.
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do :
a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
b) podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (w imieniu dziecka popisuje rodzic/opiekun
prawny),
c) udziału w minimum 80% zajęć, do których został zakwalifikowany,
d) bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego
dalszy udział we wsparciu w ramach projektu,
e) usprawiedliwienia wszystkich nieobecności,
f)

wypełniania ankiet, testów oraz innych materiałów dokumentujących przebieg zajęć,

g) dbania o przydzielone pomoce dydaktyczne.

§7
Warunki rezygnacji z udziału w projekcie bądź skreślenia z listy uczestników
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w sytuacji braku możliwości kontynuacji
udziału we wsparciu projektowym.
2. Uczestnik w razie rezygnacji z udziału w projekcie zobowiązany jest złożyć pisemną rezygnację z
udziału w biurze projektu uzasadniając przyczynę rezygnacji (w przypadku uczniów uzasadnienie
podpisuje rodzic/opiekun prawny)
3. Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników w terminie do 7 dni od daty dostarczenia
pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie.
4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników uczestnika w sytuacji
przekroczenia 20% nieobecności w projekcie bez podania usprawiedliwienia nieobecności lub
zaświadczenia lekarskiego.
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§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku i trwa do 31 sierpnia 2022 roku.
2. Lider zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody
uczestników/czek projektu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia
umowy uczestnictwa zawarte z każdym z Uczestników Projektu
4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie i Umowie Uczestnictwa są rozstrzygane przez
Lidera i/lub Partnera.
5. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
6. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu w Zespole Szkół Technicznych im. St. Płoskiego w
Ciechanowie.
7. Każdy z uczestników projektu przed przystąpieniem do niego wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez Beneficjenta, Partnera i Realizatora projektu w zakresie określonym w
oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
8. Każdy z uczestników projektu wraz z przystąpieniem do niego wyraża zgodę do nieodpłatnego
używania i rozpowszechniania jego wizerunku w celach informacyjno-promocyjnych Projektu.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas
zajęć organizowanych w ramach projektu „Budujemy kadrę przyszłości” mogą zostać umieszczone
na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, przez Powiat
Ciechanowski, Zespół Szkół Technicznych im. St. Płoskiego w Ciechanowie oraz Fundację
edukacyjno-sportową reGeneracja z Pawłowa. Zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.
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