Projekt " Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi”
I. Postanowienia ogólne
1.1. Realizatorem projektu „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi” jest Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi.
1.2. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja Kwalifikacje
Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
1.3. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
budżetu państwa.
1.4. Projekt trwa od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. i realizowany jest na terenie
województwa łódzkiego.
1.5. Projekt skierowany jest do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 oraz Technikum
nr 5 wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych r 5 w Łodzi, w wieku 15-19
lat, uczęszczających do klas: II i III w latach szkolnych 2016/2017 oraz 2017/2018.
1.6. Rekrutację kandydatów prowadzi Realizator projektu przez Biuro Projektu w Łodzi
przy ulicy Drewnowskiej 88.
1.7. Przystępując do Projektu w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie, Uczestnik
wyraża zgodę na jego postanowienia. Udział w projekcie i udostępnienie danych osobowych
jest całkowicie dobrowolne.
1.8. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.
II. Definicje
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1 Realizator – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi.
2.2 Projekt – projekt „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi”, realizowany w ramach Osi
Priorytetowej XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie
zawodowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020
2.3 Kurs – cykl zajęć pozalekcyjnych podzielonych na trzy Bloki szkoleniowe: A Zajęcia
zawodowe, B Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe, C Językowy zawodowy,
organizowanych przez Realizatora w ramach Projektu zgodnie z ustalonym zakresem
merytorycznym i harmonogramem, w ustalonych odrębnie grupach szkoleniowych
i miejscach szkoleń.
2.4 Warsztat tematyczny – warsztaty organizowane w ramach zadania Centrum Rozwoju
Zawodowego.
2.5 Indywidualne spotkania – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym.
2.6 Praktyki/staże zawodowe – praktyczne zajęcia odbywające się u pracodawców.
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2.7 Uczestnik – kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych
w Regulaminie został przez Realizatora zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
III. Założenia i warunki uczestnictwa w projekcie
3.1. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:
1. zajęcia pozalekcyjne: blok szkoleniowy A: zajęcia zawodowe, blok szkoleniowy B:
grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe, blok szkoleniowy C: język angielski
zawodowy,
2. indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz warsztaty tematyczne,
3. płatne praktyki/staże zawodowe.
3.2. Zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi, w dni
robocze oraz weekendy w okresie od października 2016 r. do czerwca 2017 r. i października
2017 r. do czerwca 2018 r.
3.3. Warsztaty tematyczne będą odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
w Łodzi, w okresie od października 2016 r. do czerwca 2017 r. i października 2017 r.
do czerwca 2018 r., średnio raz w miesiącu, w systemie weekendowym (sobota), po 8 godzin
szkoleniowych przypadających na jeden warsztat.
3.4. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w siedzibie ZSP nr 5 w Łodzi, w dni
robocze w okresie od października 2016 r. do czerwca 2017 r. i października 2017 r.
do czerwca 2018 r., w formie dyżurów po 4 godziny tygodniowo w wyznaczonych dniach
przez okres 30 tygodni na jeden rok szkolny. Dwa spotkania podczas wyznaczonego okresu
są dla Uczestników projektu obowiązkowymi.
3.5. Praktyki/staże zawodowe zorganizowane zostaną u pracodawców w wymiarze 150
godzin dla każdego Uczestnika w okresie od października 2016 r. do czerwca 2017 r.
i października 2017 r. do czerwca 2018 r. Udział w praktykach/stażach dla Uczestników jest
obowiązkowy. Za udział w praktykach/stażach Uczestnik otrzyma wynagrodzenie
w wysokości 1500,00 zł brutto.
3.6. Kandydaci muszą spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektu określające grupy
docelowe.
3.7. Projekt dotyczy osób, o których jest mowa w punkcie 1.5 niniejszego regulaminu, oprócz
kryteriów z punktu 1.5 Kandydat dodatkowo musi:
− kompletnie wypełnić i czytelnie podpisać ankietę rekrutacyjną,
− dostarczyć kserokopię legitymacji szkolnej,
− wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji projektu,
− podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie po zakwalifikowaniu,
− zapoznać się i zaakceptować treść regulaminu.
3.8 Proces rekrutacji prowadzony będzie we wrześniu 2016 r w klasach II i III w roku
szkolnym 2016/2017 oraz we wrześniu 2017 r. w klasach II i III w roku szkolnym 2017/2018.
Każdy uczeń może wziąć udział w projekcie tylko w jednym roku szkolnym.
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3.9 Kwalifikacja Kandydatów odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów
zgłoszeniowych oraz wywiadu z pedagogiem szkolnym.
3.10 Zgłoszenia dokonywane z naruszeniem powyższych postanowień nie będą rozpatrywane,
a złożone przez Kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
3.11 Każdy zakwalifikowany Kandydat zostanie powiadomiony o wynikach rekrutacji drogą
telefoniczną lub osobiście w Biurze Projektu.
3.12 Zajęcia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem zajęć pozalekcyjnych.
3.13 Realizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć pozalekcyjnych,
o czym poinformuje uczestników Projektu.
IV. Prawa i obowiązki uczestnictwa w projektu
4.1 Uczestnik przed przystąpieniem do projektu ma obowiązek złożyć komplet wymaganych
dokumentów.
4.2 Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w procesie rekrutacji.
4.3 Uczestnik projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie.
4.4 Udział w prowadzonych działaniach wymienionych w pkt. 3.1 w ramach projektu jest
obowiązkowy. Frekwencja każdego Uczestnika jest obowiązkowo dokumentowana
przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w dzienniku zajęć.
4.5 Uczestnik zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach
organizowanych w projekcie oraz rzetelnego wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań
wynikających z udziału w projekcie. Dopuszcza się nieobecność na zajęciach pozalekcyjnych
lub praktykach/stażach zawodowych spowodowaną przyczynami losowymi, niezależnymi
od uczestnika , przy czym frekwencja na zajęciach lub praktykach/stażach zawodowych musi
być przynajmniej na poziomie 70%. Każda nieobecność musi zostać usprawiedliwiona
zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole. Niewywiązywanie się z powyższych
obowiązków skutkuje wyciągnięciem konsekwencji zgodnych z wewnętrznymi regulaminami
i statutem szkoły obowiązującymi w ZSP nr 5 w Łodzi.
4.6 Realizator projektu zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku,
nagrania Uczestnika - do celów projektowych (katalogi, foldery i inne publikacje)
pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane w trakcie trwania Projektu.
4.7 Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania kursu ankiet oceniających
szkoleniowca, Realizatora oraz zakres merytoryczny kursu, a także ankiet ewaluacyjnych,
testów wiedzy i uczestniczyć w wywiadach indywidualnych i grupowych w trakcie
i po zakończeniu Projektu.
V. Warunki rezygnacji
5.1 Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować
z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć pozalekcyjnych, informując o tym
Realizatora nie później niż na trzy dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.
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5.2 Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie kursu może nastąpić z ważnej
przyczyny (zdrowotne, rodzinne) i wymaga pisemnego usprawiedliwienia.
5.3 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania, Realizator
może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty
usprawiedliwiające jego rezygnację.
5.4 W przypadku rezygnacji z Projektu w trakcie trwania Projektu, Uczestnik jest
zobowiązany zwrócić materiały szkoleniowe i inne pomoce dydaktyczne Realizatorowi
projektu. W przypadku zwrotu zniszczonych, nie nadających się do dalszego wykorzystania
materiałów lub nie zwrócenia ich Realizatorowi, Uczestnik jest zobowiązany pokryć ich koszt
zakupu.
VI. Postanowienia końcowe
6.1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Projektu następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie. Osobom biorącym
udział w projekcie przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo ich poprawiania.
6.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.
6.3 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych ustaw.

Biuro Projektu: 91-008 Łódź ul. Drewnowska 88

