REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy”
pracy
Nr projektu: WND-RPPK.09.04.00- 18-0032/16
0032/16

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

w projekcie „Kompetencje

zawodowe moim atutem na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu

Operacyjnego

Województwa

Podkarpackiego

na

lata

2014
2014-2020,

Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji
petencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa
jakości kształcenia zawodowego.
§1
Postanowienia ogólne
1. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Technicznych
icznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie
– Technikum nr 9.
2. Projektodawcą projektu jest Gmina Miasta Rzeszów.
3. Okres realizacji projektu: październik 2016r. – wrzesień 2019r.
4. Projekt

docelowo

obejmuje

145

uczniów

Zespół

Szkół

Technicznych

im.

E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie – Technikum nr 9.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty w całości finansowane są ze środków Unii
Europejskiej.

§2
Rekrutacja
I.

Podmiot odpowiedzialny za rekrutację.
Nabór kandydatów do udziału w projekcie będzie prowadzić Komisja Rekrutacyjna
powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie – mgr inż. Edytę
Niemiec.
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II.

Uczestnicy projektu.

1. Do udziału w projekcie aplikować mogą wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
w Rzeszowie – Technikum Nr 9,
9, kształcący się w zawodach: technik elektronik, technik
informatyk, technik mechanik oraz technik organizacji reklamy na poziomie klasy I-III.
2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 145 uczniów, spełniających wymogi formalne,
merytoryczne i premiujące.
premiujące
3. W poszczególnych zawodach zakwalifikowanych zostanie następująca liczba uczestników:
a. technik informatyk - 50 uczestników,
b. technik mechanik - 35 uczestników,
uczestników
c. technik organizacji reklamy - 40 uczestników,
d. technik elektronik - 20 uczestników.
4. Rekrutacja

zostanie

przeprowadzona

w

trzech

turach,

gdzie

liczba

osób

zakwalifikowanych
ikowanych do realizacji projektu wyniesie odpowiednio:
odpowiednio
a. tura I (2017r.) – 60
0 uczniów
b. tura II (2018r.) – 50 uczniów
c. tura II (2019r.) – 35
5 uczniów
III.

Proces rekrutacji.

1. Rekrutacja będzie poprzedzona działaniami informacyjno-promocyjnymi
informacyjno promocyjnymi poprzez
publikację

ogłoszeń oraz udostępnienie całości dokumentacji rekrutacyjnej wraz

z regulaminem na szkolnej stronie internetowej www.zstrzeszow.pl.
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona trzykrotnie:
−

tura I: listopad--grudzień 2016r.

−

tura II: wrzesień 2017 r.

−

tura III: wrzesień 2018 r.

3. Wnioskodawca zastrzega, że terminy rekrutacji uczestników
czestników projektu w ramach
poszczególnych tur, mogą ulec zmianie lub przesunięciu, bez konieczności wprowadzania
zmian w niniejszym Regulaminie.
4. Uczestnik projektu wypełnia i podpisuje formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie
uczestnika dotyczące
yczące przetwarzania danych osobowych stanowiące
ące odpowiednio załącznik
nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
5. Kompletną dokumentację należy złożyć osobiście u osób wskazanych w ogłoszeniu
o rozpoczęciu rekrutacji w wyznaczonym czasie.

Strona 2 z 6

IV.

Kwalifikacja uczestników projektu.

1. Kryteria wyboru uczestników podzielone są na formalne, merytoryczne i premiujące.
2. Do kryteriów formalnych zaliczamy:
a. przynależność do grupy docelowej uczestników tj. uczniowie Technikum Nr 9
w Rzeszowie wskazanego zawodu kształcący się na poziomie klasy I-III
I
w chwili
składania wniosku;
wniosku
b. złożenie we wskazanych terminach wszystkich wymaganych i kompletnych
dokumentów rekrutacyjnych;
rekrutacyjnych
c. pozytywną weryfikację danych w dokumentacji zgłoszeniowej przez Komisję
K
Rekrutacyjną.
3. Do kryteriów merytorycznych zaliczamy:
a. osiągnięcia
siągnięcia ucznia w zakresie przedmiotów zawodowych za ostatni pełny
semestr w postaci średniej ocen z tych przedmiotów;
b. ocena końcowo roczna z zachowania;
c. średnia frekwencja (% frekwencji końcowo rocznej);
d. dodatkowe osiągnięcia – udział w konkursach, olimpiadach, praca na rzecz
szkoły,, wolontariat;
wolontariat
e. opinia wychowawcy
wychowa
klasy oraz pedagoga szkolnego;
4. Do kryteriów premiujących zaliczamy:
zalicza
a. stopień motywacji ucznia do udziału w projekcie - rozmowa
rozmo
indywidualna
z uczniem;
b.

pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnej lub o niskim statusie
materialnym;

c. uczniów o niskiej reprezentacji w zawodzie danej płci;
płci
d. orzeczenie o niepełnosprawności.
niepełnosprawności
5. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy zdobędą największą ilość punktów
wynikających
ch z kryteriów kwalifikacyjnych:
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L.P

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

MERYTORYCZNE
1.

2.

max 24 punktów

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych:

max 6 punktów
poniżej 3,0

1

3,0 – 3,49

2

3,5 – 3,99

3

4,0 – 4,49

4

4,5 – 5,0

5

powyżej 5,0

6

Ocena z zachowania uzupełniona
upełniona o opinię wychowawcy

max 6 punktów

i pedagoga szkolnego

3.

4.

poprawne

3

dobre

4

bardzo dobre

5

wzorowe

6

Frekwencja

max 6 punktów
poniżej 75%

2

75% - 84,9%

3

85% - 89,9%

4

90% – 94,9%

5

95% i powyżej

6

Dodatkowe osiągnięcia – udział w konkursach, olimpiadach,
praca na rzecz szkoły,, wolontariat
PREMIUJĄCE

1.

max 17 punktów

Stopień motywacji ucznia do udziału w projekcie - rozmowa
indywidualna ucznia z członkiem Komisji Rekrutacyjnej

2.

Pochodzenie
odzenie z rodziny wielodzietnej lub niepełnej lub o niskim
statusie materialnym

3.

Uczniowie o niskiej reprezentacji w zawodzie danej płci
[uczennice]

4.

0 - 6 punktów

Orzeczenie o niepełnosprawności

0-6 punktów
3 punkty
5 punktów
3 punkty
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6. Łącznie do zdobycia jest 41 punktów.
7. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach
decyduje

średnia

ocen

z

przedmiotów

zawodowych.

Kolejnym

kryterium

rozstrzygającym będzie wyższa frekwencja, a następnie dodatkowe osiągnięcia.
osiągnięcia
V.

Ogłoszenie wyników.

1. Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie podana do wiadomości
na tablicy informacyjnej w szkole obok pokoju nauczycielskiego.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów kwalifikujących się do projektu przewyższy liczbę
miejsc w danej turze rekrutacji, zostanie
zos
utworzona lista rezerwowa.
3. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do projektu w przypadku rezygnacji osób
z list podstawowych (przed rozpoczęciem udziału w projekcie) lub niewypełnienia przez
nich wymaganych procedur.
4. Lista uczestników
ników zostanie uznana za ostateczną, jeśli w terminie 3 dni od daty ogłoszenia
wyników nie wpłyną żadne odwołania.
5. Kwalifikację uczestników do udziału w projekcie uznaje się za zakończoną w momencie
zatwierdzenia listy podstawowej i rezerwowej uczestników przez Komisję Rekrutacyjną.

§3
Zasady uczestnictwa w projekcie
I.

Wsparcie w ramach projektu.

1. Wsparcie w ramach projektu polega na udziale uczestnika w ścieżce szkoleniowej,
zgodnej z kierunkiem kształcenia.
2. Ścieżka szkoleniowa obejmuje:
•

Certyfikowany kurs zawodowo – branżowy (liczba godzin zależna od rodzaju
szkolenia)

•

Szkolenie z języka angielskiego zawodowego (30h)

•

Warsztaty rozwijające kompetencje miękkie (interpersonalne) oraz doradztwo
zawodowe (20h)
0h)

•

Staż zawodowy (150h)
(1

3. Lista certyfikowanych kursów
kurs
zawodowo – branżowy
żowy dla poszczególnych zawodów:
•

technik informatyk – „Programowanie aplikacji mobilnych”;

•

technik mechanik – „Komputerowe wspomaganie projektowania CAD”;
CAD”

•

technik elektronik – „Projektowanie i wdrażanie instalacji inteligentnych
intel
domów”;
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•

technik organizacji reklamy – „Fotografia cyfrowa”, „Grafika i fotografia
reklamowa”.

4. Każdy uczestnik po ukończeniu stażu zawodowego otrzyma stypendium edukacyjne
w kwocie 997,40 zł.
5. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność komplet materiałów
materiałów szkoleniowych:
książki i materiały piśmiennicze.
II.

Obowiązki uczestników projektu

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik projektu ma obowiązek aktywnie przygotowywać się do zajęć.
3. Uczestniczyć w zajęciach zgodnie z harmonogramem (wymagana obecność na co
najmniej 90%
0% czasu ich trwania).
4. Uczestnik zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na
zajęciach poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności.
5. Uczestnicy zobowiązani są do poddawania się badaniu monitoringowemu (np. ankiety
ewaluacyjne) w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu.

§4
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta
Benefi
projektu.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy
należy do Beneficjenta w oparciu o wytyczne dla
instytucji biorących udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego 2014-2020.
2014
3. W przypadku zmiany ww. wytycznych Beneficjent
jent zastrzega sobie prawo zmiany
niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu.
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