Projekt nr RPLD.11.03.01-10-00
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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI
„Jutro należy do zawodowców”
Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0052/18
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Umiej
Umieję
Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe
Działani XI.3.1 Kształcenie zawodowe
Działania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2014
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018r.-31.08-2020r.
2020r.

I.

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Jutro należy do
zawodowców” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI Edukacja
Kwalifikacje Umiejętno
ętności, Działaniaa XI.3.1 Kształcenie zawodowe,
zawodowe Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014--2020. Projekt jest
współfinansowany ze środków
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Projekt realizowany jest przez Powiat Pabianicki/Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach.
3. Regulamin określa
la warunki uczestnictwa w Projekcie oraz zasady
za
organizacji
poszczególnych działań w ramach Projektu.
4. Ogólny nadzór nad realizacją
realizacj Projektu sprawuje Koordynator Projektu.
5. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są
s zgodne z:
a) zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,
Umieję
Działanie
XI.3.1 Kształcenie zawodowe.
zawodowe
b) umową o dofinansowanie Projektu.

II.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie
kszenie we współpracy z pracodawcami jakości
ści kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ukierunkowane na poprawę
popraw zdolności do
zatrudnienia 152 uczniów szkoły (20K/132M) oraz na dostosowanie kształcenia do
regionalnego rynku pracy, poprzez adaptację
adaptacj i doposażenie
enie pracowni/warsztatów szkolnych,
wzrost kompetencji 12 nauczycieli kształcenia zawodowego (2K/10M) oraz realizację
realizacj dla
uczniów: staży/praktyk, dodatkowych zajęć
zaj specjalistycznych w zakresie: fryzjerstwa, fizyki
budowli i wytrzymałości
ci materiałów, suchej zabudowy, elektromechaniki pojazdowej,
sterowników programowalnych, grafiki inżynierskiej, systemów pneumatyki i hydrauliki,
drukarek 3D, programowania CNC, w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.
Grupę docelową stanowią: Technikum i Branżowa
owa Szkoła I stopnia oraz ich nauczyciele
nauczycie i
uczniowie.
Liczba uczestników projektu objętych
obj tych wsparciem wynosi 164 (36K/163M), w tym 152
uczniów (20K/132M) oraz 12 nauczycieli
n
(2K/10M) kształcenia zawodowego.
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III.

Zakres wsparcia

Projekt pn. „Jutro
Jutro należy
należ do zawodowców”” obejmuje wsparciem uczniów Zespołu
Szkół nr 1 w Pabianicach, poprzez udział uczniów w:
1) Zajęcia
cia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społecznospołeczno
gospodarczego umożliwiające
ące uczniom Zespołu
Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach kształcących
kształc
się w
zawodzie Fryzjer uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności
umiej
ci zawodowych (typ
projektu 1a) i doposażenie/wyposa
enie/wyposażenie pracowni dla zawodu Fryzjer – 60h/gr.*2gr.=120h.
60h/gr.*2gr.=120h
2) Fizyka budowli i wytrzymałości
wytrzymało ci materiałów oraz wykorzystanie elementów suchej
zabudowy wnętrz-zajęcia
cia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia
społeczno-gospodarczego
gospodarczego umożliwiające
umoż
ce uczniom Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach
kształcących się w zawodzie Technik Budownictwa, Monter zabudowy i robót
wykończeniowych
czeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz,
Murarz tynkarz, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz
umiejętności zawodowych
ci materiałów budowlanych oraz fizyka budowli – 36h/gr.*2gr.=72h;
36h/gr.*2gr.=
-badanie wytrzymałości
-wykorzystywanie
wykorzystywanie elementów suchej zabudowy wnętrz
wn
– 90h/gr.*2gr.=180h.
90h/gr.*2gr.=180h
3) Zajęcia
cia specjalistyczne z zakresu elektromechaniki pojazdowej realizowane we współpracy
z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego
społeczno
umożliwiające
ce uczniom Zespołu Szkół nr 1
w Pabianicach kształcących
cych się w zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych, Mechanik
Pojazdów Samochodowych, Kierowca Mechanik, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz
umiejętności zawodowych – 30h/gr.*4gr.=120h.
30h/gr.*4gr.=120h
4) Zajęcia
cia specjalistyczne z zakresu sterowników
sterowników programowalnych realizowanych we
współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego
społeczno
umożliwiają
liwiające uczniom
Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach kształcących
kształc
się w zawodzie Technik Mechatroniki,
Technik Mechanik, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności
u
ści zawodowych –
45h/gr.*4gr.=180h.
5) Zastosowanie grafiki inżynierskiej
żynierskiej
ynierskiej w projektowaniu mechanicznym i mechatronicznymi
oraz projektowanie systemu pneumatyki i hydrauliki-zajęcia
hydrauliki
cia specjalistyczne realizowane we
współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego
sp
umożliwiają
liwiające uczniom
Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach kształcących
kształc
się w zawodzie Technik Mechanik, Technik
Mechatronik, Technik Pojazdów Samochodowych uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz
umiejętności zawodowych
ynierskiej w projekcie mechanicznym i mechatronicznymi –
-zastosowanie grafiki inżynierskiej
45h/gr.*4gr.=180h;
-projektowanie
projektowanie systemów pneumatyki i hydrauliki – 45h/gr.*4gr.=180h.
6) „Mistrz techniki to ja”-budujemy
budujemy drukarkę
drukark 3D-zajęcia
cia specjalistyczne realizowane we
współpracy z podmiotami
miotami otoczenia społeczno-gospodarczego
społeczno
umożliwiają
liwiające uczniom
Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach kształcących
kształc
się w zawodzi Technik Mechatronik, Technik
Mechanik, Technik Pojazdów Samochodowych uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz
umiejętności zawodowych – 45h/gr.*4gr.=180h.
45h/gr.*4gr.=180h
7) Kurs „Operator programista-CNC
programista
specjalista”-zajęcia
cia specjalistycznerealizowane we
współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego
społeczno
umożliwiają
liwiające uczniom
Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach kształcących
kształc
się w zawodzie Technik Mechatronik,
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Technik Mechanik,
anik, Technik Pojazdów Samochodwych uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy
oraz umiejętności
ci zawodowych – 90h/gr.*2gr.=180h .
8) Staże/praktyki
e/praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach realizowane we
współpracy z pracodawcami i u pracodawców – 150h/ucz.
oraz udział nauczycieli w:
1) Doskonalenie umiejętności
ści
ci i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia
zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w Zespole Szkół nr 1 w
Pabianicach, obejmuje kursy:
- Program EdgeCAM dla 12 nauczycieli;
nauczycieli
- Program Autodesk Investor HSM-moduł
HSM
CAM dla 2 nauczycieli;
- ABC Programatorów dla 1 nauczyciela;
nauczyciela
oraz
- Szkolenie dla 12 nauczycieli z zakresu obsługi zakupionego sprzętu
tu w ramach projektu.

Kryteria uczestnictwa
Kryteria formalne:
*w przypadku uczniów:
- status ucznia Technikum lub Branżowej
Bran owej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół nr 1 w
Pabianicach;
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);
*w przypadku nauczycieli:
- status nauczyciela kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach.
Pabianicach
Kryteria merytoryczne:
*w przypadku uczniów: - kryteria zróżnicowane
zró
do poszczególnych zajęć:
- zgodność tematyki szkoleń/zaj
ń/zajęć z kierunkiem kształcenia;
- minimum pozytywna ocena z przedmiotów zawodowych: 1pkt. + 1pkt. za każdy
ka
poziom
średniej oceny powyżej
ej dostatecznej;
- frekwencja na zajęciach
ciach min 65%:
65 1pkt. +1 pkt. za każde 5% powyżej;
*w przypadku nauczycieli:
- zgodność kierunków szkoleń/studiów z kierunkiem nauczania;
- minimum 1 rok stażuu w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach.
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Kryteria dodatkowe/ premiujące:
premiuj
- uczestnik projektu o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 3pkt.;
- kobieta (dotyczy zadań: 2-7)
7) – 2 pkt.;
- uczestnik projektu z obszarów wiejskich – 2pkt.;
- otrzymujący stypendium socjalne – 1pkt.
Osoby z niepełnosprawnościami
ściami zgłaszające
zgłaszaj
się do projektu zostaną do niego obligatoryjnie
przyjęte.
O miejscu na liście
cie uczestników decydować
decydowa będzie
dzie liczba uzyskanych punktów po spełnieniu
przez potencjalnych uczestników
zestników kryteriów
kryteriów formalnych, merytorycznych i premiujących.
premiuj
W przypadku tej samej liczby punktów decydować
decydowa będzie wyższa
sza frekwencja.

IV.

Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach;
Pabianicach
2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się
si za pomocą
pomoc formularza
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego
zamieszczonego i dostępnego na stronie
ul. P. Skargi 21; 95-200
95
Pabianice
www.projekt5.mechanik.edu.pl
..……………………………………
…………………………………oraz biurze projektu ……..……
……………………….
3. Wymagane dokumenty należy
nale czytelnie wypełnić i podpisać,
ć, w przypadku osób
niepełnoletnich dokumenty podpisują
podpisuj rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie
nast
ul. P. Skargi 21; 95-200 Pabianice
złożyć biurze projektu w ……………………………………..;
4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone
prz
dwukrotnie w niżej
niż wymienionych
terminach:
 Wrzesień 2018 r.
 Wrzesień 2019 r.;
5. Weryfikacja złożonych
onych dokumentów pod względem
wzgl dem formalnym będzie
b
dokonana
przez Koordynatora Projektu;
6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie
b dzie decydowało spełnienie
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie,
regu
, liczba uzyskanych punktów
oraz frekwencja;
7. Proces rekrutacji przebiegać
przebiega będzie
dzie z zachowaniem zasady równości
równo
szans, w tym
równości płci;
8. Informacje o zakwalifikowaniu się
si do uczestnictwa w projekcie
ekcie zostaną
zostan umieszczone
na tablicy informacyjnej znajdującej
znajduj
się przy biurze projektu.

V.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje
ązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Uczestnicy
cy projektu zobowiązani
zobowi
są do zapoznania się z treścią
tre
Regulaminu
oraz stosowania sięę do niego.
3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
bezpłatny
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
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5. Regulamin projektu dostępny
dost
jest na stronie internetowej projektu
www.projekt5.mechanik.edu.pl
101 ul.
…………….…….…………..
………..…….., oraz w biurze projektu pok. …….
ul.
P.
Skargi
21
……………………
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