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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI
„Twoje nowe kwalifikacje – przyszły sukces na rynku pracy”
Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0020/17
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe
Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany jest w okresie 01.04.2018r. – 31.03.2020r.

I.

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Twoje nowe
kwalifikacje – przyszły sukces na rynku 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 Miast Łódź/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
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 jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi,
ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 120 ucz. szkoły (4K/116M) oraz
dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie
pracowni i warsztatów, realizację szkoleń dla 7 nauczycieli kształcenia zawodowego (7M)
oraz poprzez organizację dla uczniów szkoły: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży
zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych i nadających uprawnienia w zakresie:
wózków podnośnikowych, OZE, uzyskania certyfikatu Certified IPC Specialist, programu
WSCAD, zajęć i kursów elektroenergetycznych do 1 kV, montażu układów sterowania,
spawania metodą TIG/MAG, w terminie od 01.04.2018 r. do 31.03.2020 r.
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Grupę docelową stanowi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, jego 120 uczniów
oraz 7 nauczycieli kształcących na kierunkach Technik Elektryk, Technik Mechatronik,
Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technik Mechanik, Technik
Urządzeń Dźwigowych.

III.

Zakres wsparcia

Projekt pn. „Twoje nowe kwalifikacje – przyszły sukces na rynku pracy” obejmuje
wsparciem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi jego uczniów i nauczycieli
poprzez realizację n/w zadań:
1) Wsparcie uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi z kierunków Technik
Urządzeń Dźwigowych, Technik Mechanik, Technik Mechatronik, Technik Elektryk,
Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w zakresie zdobywania dodatkowych
uprawnień obsługi wózka podnośnikowego kategorii II WJO
- zajęcia teoretyczne – 67h/gr.*4gr.=268h;
- zajęcia praktyczne – 30h/gr.*4gr.=120h;
Łącznie: 97h/gr.*4gr.=388h.
2) Zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20
w Łodzi z kierunków Technik Urządzeń Dźwigowych, Technik Mechanik, Technik
Mechatronik, Technik Elektryk, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej,
uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie montażu OZE i układów
wentylacyjnych, montażu instalacji wykorzystującej energię biomasy oraz uzyskiwanie
uprawnień elektrycznych G1/E
- montaż OZE i układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych – 102h/gr.*4gr.=408h;
- montaż instalacji wykorzystującej energię biomasy – 60h/gr.*4gr.=240h.
3) Zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20
w Łodzi z kierunków Technik Elektryk, Technik Mechanik, Technik Informatyk, Technik
Mechatronik, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, nabywania kwalifikacji
z zakresu montażu/naprawy/serwisu urządzeń produkcyjnych, telekomunikacyjnych i
pakietów elektronicznych (Certified IPC Specialist) oraz wykorzystania programu WSCAD
- zajęcia z zakresu lutowania i naprawy komputerów elektronicznych – 60h/gr.*4gr.=240h;
- zajęcia z wykorzystaniem programu WSCAD – 28/gr.*4gr.=112h.
4) Kurs specjalistyczny umożliwiający uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w
Łodzi z kierunków Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technik
Elektryk, uzyskiwanie uprawnień oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z
zakresu prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach do 1KV oraz kurs „Oświetlenie
elektryczne-projektowanie, instalacja, konserwacja, pomiary”
- kurs z zakresu prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach do 1KV – 20h/gr.*4gr.=80h;
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- kurs „Oświetlenie elektryczne-projektowanie, instalacja, konserwacja, pomiary” –
30h/gr.*4gr.=120h.
5) Wsparcie uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi w zakresie
zdobywania dodatkowych uprawnień: kurs standardowy SEP do 1 KV – 30h/gr.*4gr.=120h.
6) Zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20
w Łodzi z kierunków Technik Elektryk, Technik Urządzeń Dźwigowych i Technik Urządzeń
i Systemów Energetyki Odnawialnej, uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności
praktycznych: kurs montażu układów sterowania – 50h/gr.*2gr.=100h.
7) Wsparcie uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi z kierunków Technik
Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technik Elektryk, Technik Mechanik,
Technik Urządzeń Dźwigowych, w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień: kurs
spawania TIG/MAG – 120h/gr.*4gr.=480h.
8) Doradztwo edukacyjno-zawodowe – 33h/gr.*4gr.=132h.
10) Organizacja we współpracy z pracodawcami i u pracodawców wysokiej organizacji staży
zawodowych dla wszystkich uczestników projektu, uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi – 150h/ucz.
oraz udział nauczycieli w:
9) Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi kształcących się w
zawodzie Technik Elektryk, Technik Urządzeń Dźwigowych i Technik Urządzeń i Systemów
Energetyki Odnawialnej, Technik Mechanik, Technik Mechatronik
- Studia podyplomowe: Odnawialne zasoby i źródła energii dla 2 nauczycieli;
- Kurs operatora suwnic i wciągarek dla 2 nauczycieli;
- Montaż OZE i systemów wentylacyjnych dla 6 nauczycieli;
- Zajęcia z wykorzystania programu WSCAD dla 4 nauczycieli;
- Szkolenie dla 7 nauczycieli z obsługi i wykorzystania zakupionego w pracy nowoczesnego
doposażenia, pomocy dydaktycznych i urządzeń.

IV.

Kryteria uczestnictwa

Kryteria formalne:
*w przypadku uczniów:
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- status ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20;
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);
- 18 lat i brak przeciwwskazań lekarskich w przypadku kursów: wózki podnośnikowe, SEP,
spawanie;
*w przypadku nauczycieli:
- status nauczyciela kształcenia zawodowego zatrudnionego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 20.
Kryteria merytoryczne:
*w przypadku uczniów:
- frekwencja na zajęciach z ostatniego semestru (min. 60%);
- minimum dostateczna średnia ocena z przedmiotów zawodowych;
-rekomendacja/opinia doradcy zawodowego do zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego;
*w przypadku nauczycieli:
- zgodność kierunku nauczania z tematyką szkoleń/studiów;
- minimum 1 rok stażu pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20;
- opinia Dyrektora placówki.
Kryteria dodatkowe/ premiujące:
- uczestnik projektu o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych i/lub z niepełnosprawnościami –
2 pkt.,
- w przypadku aplikowania do zajęć z doradztwa 3 pkt.;
- kobiety – 2 pkt;
- uczestnik o niskim statusie materialnym (np. pobierający stypendium, dopłaty) – 1 pkt.
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.
Każdy uczeń- uczestnik zakwalifikowany do projektu uczestniczy obowiązkowo w
ramach projektu w stażu u pracodawcy w wymiarze min.150h.
Odmowa uczestnictwa w stażu oznacza automatycznie brak możliwości uczestnictwa w
innych zajęciach w ramach projektu.

V.

Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona jest na terenie Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w
Łodzi przez Koordynatora projektu;
2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie
www.warecka.edu.pl oraz biurze projektu w pok. Nr 307
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3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie
złożyć w biurze projektu w pok. nr 307
4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych
terminach:
* wrzesień 2018 r.
* wrzesień 2019 r.
Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana
przez Koordynatora Projektu;
5. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie oraz kolejność zgłoszeń;
6. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym
równości płci:
•
zgodność ze standardem WCAG 2.0,
•
możliwość korzystania z tłumaczeń na jęz. migowy i z asystentów osoby z
niepełnosprawnościami.
•
informacja o dostępności architektonicznej: nie
•
w sytuacji pojawienia się w projekcie specjalnych potrzeb osób lub osoby z
niepełnosprawnościami, w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa tych
osób w projekcie zostanie zastosowany mechanizm racjonalnych usprawnień
7. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone
na tablicy informacyjnej znajdującej się przy biurze projektu.

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 www.
Warecka.edu.pl, oraz w biurze projektu pok. nr 307 ZSP 20 ul. Warecka 41, 91-212
Łódź.
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