REGULAMIN PROJEKTU
„Zawody techniczne - trafny wybór.”
RPWP.08.03.01-30-0032/18
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielania wsparcia w ramach projektu: „Zawody
techniczne - trafny wybór.” Projekt jest realizowany przez Diecezję Kaliską/Zespół Szkół Technicznych, ul.
Złota 144a, 62-800 Kalisz w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz. Projekt jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Projekt jest realizowany od dnia 01 sierpnia 2019 roku do 31 lipca 2022 roku na terenie województwa
wielkopolskiego w powiecie kaliskim, w mieście Kalisz.
3. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności/kompetencji zawodowych oraz
wzrost wiedzy u 488 uczennic/uczniów (102K 386M) oraz 36 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i
instruktorów (15K, 21M)- w tym rozwijanie kompetencji/kwalifikacji uczniów niebędących na rynku pracy i
będących podstawą do dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe
życie oraz zwiększenie efektywności procesu kształcenia zawodowego przez doposażenie pracowni Zespołu
Szkół Technicznych - w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r.
4. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania
Zespołu Szkół Technicznych w tym zakresie.
5. Biuro projektu – Lider: ul. Złota 144a, 62-800 Kalisz, Partner: ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz.
6. Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z
Regulaminu projektu.
§2
Słownik pojęć
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
1. Beneficjent - realizator projektu Diecezja Kaliska/ Zespół Szkół Technicznych.
2. Projekt - RPWP.08.03.01-30-0032/18 „Zawody techniczne - trafny wybór.”.
3. Uczestnik Projektu (UP) - osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie.
4. Biuro Projektu – Lider: ul. Złota 144a, 62-800 Kalisz, Partner: ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz.
5. Nauczyciel - nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół Technicznych.
6. Uczeń - osoba posiadająca status ucznia/uczennicy Zespołu Szkół Technicznych, ul. Złota 144a, 62-800
Kalisz.
7. Szkolenia/kursy - należy przez to rozumieć kursy i szkolenia podnoszące kompetencje bądź kwalifikacje
zawodowe uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek objętych wsparciem w ramach Projektu, jak
również studia podyplomowe dla nauczycieli/nauczycielek objętych wsparciem w projekcie.
§3
Zakres realizacji Projektu
1. Projekt skierowany jest do 488 uczniów/uczennic oraz 30 nauczycieli/nauczycielek Zespołu Szkół
Technicznych oraz 6 instruktorów praktycznej nauki zawodu.
2. Projekt polega na:
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a. wsparciu nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: studiów podyplomowych,
kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i umiejętności zawodowe,
b. wsparciu uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego
c. organizacji kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji
zwiększających szanse uczniów na rynku pracy
d. realizacji staży zawodowych dla 23 uczniów/uczennic
e. doposażeniu pracowni szkolnych.
§4
Formy wsparcia w ramach Projektu
W ramach projektu zaplanowana jest realizacja następujących form wsparcia:
1.Wsparcie dla uczniów:
a) doradztwo edukacyjno-zawodowe
- indywidualne badania predyspozycji zawodowych - 4 godziny/ Ucznia
- warsztaty grupowe - 10 godzin/ klasę
Każdy Uczeń (po wcześniejszym umówieniu- zapisy w Punkcie Informacji i Kariery (PIK)) będzie mógł
skorzystać z dodatkowego indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego, które będzie prowadzone w
PIK.
PIK czynny będzie 6 godzin w m-cu w Zespole Szkół Technicznych, ul. Złota 144a, 62-800 Kalisz.
b) szkolenia/kursy
- szkolenie składające się z 3 modułów – kurs AutoCAD, matematyka- szkolenia przygotowujące do zdania
matury, język angielski specjalistyczny wraz z przygotowaniem do matury - 3 moduły x 30 godzin, łącznie
90 godzin/grupę,
- kurs CISCO - 30 godzin/grupę,
- szkolenie z zakresu BHP - 8 godzin/grupę,
Wyżej wymienione szkolenia/kursy dedykowane są wszystkim uczniom klas I-III w roku szkolnym
2019/2020, oraz nowym rocznikom w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022.
- szkolenia z zakresu innowacji i najnowszych technologii - 12 godzin/grupę.
Wyżej wymienione szkolenie dedykowane jest uczniom klas III w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022.
Wszystkie grupy będą liczyły średnio po 15 uczniów.
c) praktyki dla 23 Uczniów
- okres realizacji praktyki to 150 godzin, za które Uczestnik praktyki otrzyma wynagrodzenie w wysokości
1500zł brutto.
2. Wsparcie dla nauczycieli:
a) studia podyplomowe:
- przygotowanie pedagogiczne- dla 6 Nauczycieli
- design- dla 3 Nauczycieli
-projektowanie mebli- dla 3 Nauczycieli
- fotografia i multimedia- dla 3 Nauczycieli
b) szkolenia/kursy
- szkolenie składające się z 3 modułów - Kurs CISCO stopień 1, kurs CISCO stopień 2, Kurs AutoCAD - 3
moduły x 30 godzin, łącznie 90 godzin, dla 30 Nauczycieli,
- szkolenie z zakresu innowacji i najnowszych technologii - dla 30 Nauczycieli.
c) zajęcia dla Nauczycieli zawodu u pracodawców, realizowane w okresie ferii letnich w wymiarze 40
godzin, dla 10 Nauczycieli.
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3. Wsparcie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
a) kurs
- kurs pedagogiczny dla 6 instruktorów praktycznej nauki zawodu.
5. Doposażenie pracowni przedmiotowych:
a) lokalnych sieci komputerowych,
b) obróbki drewna
c) rejestracji obrazu.
§5
Warunki udziału w projekcie
1. Uczestnikiem indywidualnym Projektu może być:
UCZEŃ, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki:
a) zamieszkuje/ uczy się na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
b) jest uczniem/uczennicą Zespołu Szkół Technicznych, ul. Złota 144a, 62-800 Kalisz.
c) dostarczy do Biura Projektu Realizatora wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację
uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz Zgodę rodzica/opiekuna
prawnego na udział w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich).
NAUCZYCIEL, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki:
a) zamieszkuje/ pracuje na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
b) jest nauczycielem/nauczycielką Zespołu Szkół Technicznych, ul. Złota 144a, 62-800 Kalisz.
c) dostarczy do Biura Projektu Partnera wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację
uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Umowę uczestnictwa.
INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące
kryteria i warunki:
a) zamieszkuje/ pracuje/ uczy się na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego;
b) dostarczy do Biura Projektu Partnera wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację
uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Umowę uczestnictwa.
c/ jest pracownikiem COM 40, Meblex, Skleja-eko, Pratt&Whitney, Elektrotim.
§6
Rekrutacja do projektu
1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 15.09.2019 r. do 15.05.2022 r.
2. Aby wziąć udział w Projekcie należy złożyć komplet poprawnie wypełnionych dokumentów do Biura
Projektu:
- Formularz zgłoszeniowy,
- Deklarację uczestnictwa w projekcie
- Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
- Zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie, gdy Uczestnik Projektu jest osobą
niepełnoletnią.
Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu są dostępne w Biurach Projektowych oraz na stronie
internetowej www.technikum.kalisz/eu/dokumenty.html .
3. Uczestnik projektu potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w Formularzu zgłoszeniowym są
prawdziwe i zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania o każdej ich zmianie.
4. Do udziału w projekcie przyjętych zostanie:
- 488 uczniów Zespołu Szkół Technicznych
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- 30 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych
- 6 instruktorów praktycznej nauki zawodu.
5. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem określonych kryteriów:
a) doradztwem edukacyjno-zawodowo zostaną objęci wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych,
łącznie 488 uczniów,
b) w szkoleniu składającym się z 3 modułów - kurs AutoCAD, matematyka- szkolenia przygotowujące do
zdania matury, język angielski specjalistyczny wraz z przygotowaniem do matury, udział wezmą wszyscy
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, łącznie 488 uczniów,
c) w kursie CISCO udział wezmą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, łącznie 488 uczniów,
d) w szkoleniu BHP udział wezmą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, łącznie 488 uczniów,
e) w szkoleniu z zakresu innowacji i najnowszych technologii tylko i wyłącznie uczniowie klas III w roku
szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, łącznie 286 uczniów,
f) dostęp do Projektu będzie zapewniony z zapewnieniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz
niedyskryminacji, w tym dla osób niepełnosprawnych.
6. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Realizator projektu poinformuje Uczestnika Projektu drogą
mailową, telefoniczną lub bezpośrednio w terminie co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem wsparcia.
7. Dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane w Biurach Projektowych.
§7
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu
1. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci staży zawodowych (dla 23
uczniów), kursów i doradztwa zawodowego dla uczniów oraz kursów, szkoleń i studiów podyplomowych
dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych oraz szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
- regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla niego formach
wsparcia,
- potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
- uczestnictwa w egzaminach, umożliwiającym uzyskanie certyfikatów/zaświadczeń
- odbioru zaświadczeń/certyfikatów, oraz potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownych listach;
- wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do
prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania.
3. Frekwencja na zajęciach nie może być niższa niż 80% godzin dydaktycznych. Nieobecność powyżej 20%
godzin dydaktycznych nieusprawiedliwionych stanowi podstawę do skreślenia uczestnika z listy
uczestników Projektu.
4. Realizator Projektu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi
sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia
lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność.
6. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego usprawiedliwienia
swojej nieobecności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uzyskania zgody Koordynatora na
kontynuację uczestnictwa w Projekcie.
7. Koordynator wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w Projekcie w uzasadnionych przypadkach.
8. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:
- przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, nieusprawiedliwienia oraz nie uzyskania zgody
Koordynatora na kontynuację uczestnictwa w Projekcie,
- złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.
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- rezygnacji z nauki w Zespole Szkół Technicznych ul. Złota 144a; 62-800 Kalisz
W miejsce osoby skreślonej z listy uczestników projektu, zostanie zaproszona kolejna osoba z listy
rezerwowych uczestników.
9. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie,
Beneficjent może obciążyć Uczestnika kosztami jego uczestnictwa w Projekcie.
§8
Zasady monitoringu Uczestników Projektu
1. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście
podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać Beneficjentowi dane, które wymagane są do wprowadzenia w
systemie SL2014.
3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz wszystkich dokumentów
niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.
§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 r. i trwa do 31.07.2022 r.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Realizatora Projektu.
4. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu w Formularzu
zgłoszeniowym.
5. Regulamin jest dostępny w Biurach Projektowych oraz na stronie internetowej
www.technikum.kalisz/eu/dokumenty.html .

Koordynator projektu - Małgorzata Kasprzycka
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