Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0019/17pn. ”Staże zawodowe oknem na rynek pracy” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020

REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI
„Staże zawodowe oknem na rynek pracy”
Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0019/17
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działania dla Osi XI.3Kształcenie zawodowe
Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany jest w okresie 02.01.2018r. – 31.12.2019r.

I.

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Staże zawodowe
oknem na rynek pracy” 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 Rawski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Białej Rawskiej.
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 (pr.) jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społ.-gospodarczym,
jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej,
ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 124 uczniów szkoły (32K/92M) oraz
dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez doposażenie
pracowni/warsztatów szkolnych, realizację szkoleń dla 9 n-li kształcenia zawodowego
(8K/1M) oraz poprzez organizację dla uczniów: staży/praktyk zawodowych, dodatkowych
zajęć specjalistycznych/kursów w zakresie: obsługi programów pakietu Insert, programu
Płatnik, wykorzystania Excel w księgowości, negocjacji, technik sprzedaży, savoir vivre w
biznesie, Cisco CNNA, programowania w Java, nowoczesnego ogrodnictwa, warzywnictwa,
sadownictwa, upraw ekologicznych, florystyki oraz obsługi wózków widłowych, w terminie
od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
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Grupę docelową projektu stanowią: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w
ramach której funkcjonują Technikum oraz Szkoła Branżowa I Stopnia placówki prowadzące
kształcenie zawodowe oraz ich uczniowie i n-le.

III.

Zakres wsparcia

Projekt pn. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” obejmuje wsparciem uczniów
oraz nauczycieli ZSP/BR poprzez udział uczniów w:
1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom kierunku Technik
Ekonomista uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych:
a) Dodatkowe funkcje pakietu Insert do pracy w biurze – 15 godzin,
b) Obsługa programu Płatnik – 60 godzin,
c) Excel w księgowości – 60 godzin;
2. Szkolenia umożliwiające uczniom kierunku Technik Ekonomista uzyskiwanie
wiedzy i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy:
a) Skuteczne techniki sprzedaży – 16 godzin,
b) Efektywne techniki negocjacji – 16 godzin,
c) Savoir vivre w biznesie – 8 godzin;
3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom kierunku Technik
Informatyk uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych:
a) Programowanie Java–60 godzin,
b) Szkolenie Cisco CCNA- 120 godzin;
4. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom kierunku Technik
Ogrodnik i Ogrodnik uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności
praktycznych:
a) Nowoczesne warzywnictwo – 30 godzin,
b) Nowoczesne sadownictwo – 30 godzin,
c) Nowoczesne ogrodnictwo – 60 godzin,
d) Ekologiczna uprawa warzyw – 30 godzin;
5. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom kierunku Technik
Ogrodnik i Ogrodnik uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności
praktycznych z zakresu florystyki – 30 godzin;
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6. Kurs Operatorów wózków widłowych umożliwiający uczniom kierunków Technik
Logistyk, Technik Ogrodnik i Ogrodnik uzyskiwanie dodatkowych uprawnień
zwiększających ich szanse na rynku pracy.
oraz udział nauczycieli w:
1) Szkoleniu: Nauka programowanie i język Java – 80 godzin,
2) Szkoleniu: Programista front – end – 240 godzin,
3) Szkolenie Cisco CCNA 3 i 4 – 32 godziny,
4) Kurs florystyczny I i II etap – 11 dni.

IV.

Kryteria uczestnictwa

Kryteria formalne:
*w przypadku uczniów:
- status ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej,
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów),
- 18 lat w przypadku kursu wózków widłowych;
*w przypadku nauczycieli:
- status nauczyciela kształcenia zawodowego zatrudnionego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.
Kryteria merytoryczne:
*w przypadku uczniów:
- zgodność profilu kształcenia z profilem zajęć w projekcie,
- frekwencja na zajęciach z ostatniego semestru (min. 60%),
- pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych;
*w przypadku nauczycieli:
- rekomendacja Dyrektora placówki.
Kryteria dodatkowe/ premiujące:
- uczestnik projektu o SPE i/lub z niepełnosprawnościami– 2 pkt.
- kobiety (do zajęć z informatyki) – 2 pkt.
- mężczyźni(do zajęć ekonomicznych) – 2 pkt.
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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 kolejność zgłoszeń.

V.

Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w ZSP/BR;
2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie
http://zspbr.rawa-maz.pl/ ,w biurze projektu w budynku ZSP w Białej Rawskiej ul.
Kolejowa 9A oraz w sekretariacie szkoły;
3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie
złożyć w w biurze projektu w budynku ZSP w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9A oraz
w sekretariacie szkoły;
4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych
terminach:
 Styczeń 2018 r.
 Styczeń 2019 r.;
5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana
przez Koordynatora Projektu;
6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie oraz kolejność zgłoszeń;
7. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym
równości płci;
8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone
na stronie http://zspbr.rawa-maz.pl/ oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w
ZSP w Białej Rawskiej.

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 http://zspbr.rawamaz.pl/, w biurze projektu w budynku ZSP w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9A oraz w
sekretariacie szkoły.
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