
REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Postanowienia ogólne.
Niniejszy  dokument  określa  ramowe  zasady  rekrutacji  i  warunki
uczestnictwa w Projekcie „Kształceni dla gospodarki 4.0”.
2. Definicje
2.1 Projekt  „Kształceni  dla  gospodarki  4.0”  (KDG) nr:  RPZP.08.06.00-32-
K052/17 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa  Zachodniopomorskiego  na  lata  2014-2020,  Osi
priorytetowej  8:  Edukacja,  Działania  8.6:  Wsparcie  szkół  i  placówek
prowadzących  kształcenie  zawodowe  oraz  uczniów  uczestniczących
w kształceniu  zawodowym  i  osób  dorosłych  uczestniczących
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 
2.2 Beneficjent:  Instytut  Rynku Elektronicznego Sp.  z  o.o.  w Warszawie
ul. Stępińska 22/30. 
2.3  Beneficjenci ostateczni: uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół nr 9
w Koszalinie  (ZS)  uczący  się,  pracujący  lub  zamieszkujący  na  obszarze
Województwa Zachodniopomorskiego w rozumieniu  przepisów Kodeksu
Cywilnego,  którzy  spełniają  kryteria  określone  w  pkt.  7  niniejszego
regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani
do udziału w projekcie.
2.4  Partner: Gmina Miasto Koszalin
2.5  Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
2.6  Biuro projektu:  znajduje  się  w Zespole  Szkół  nr  9  w Koszalinie,  ul.
Jedności 9, 75-401 Koszalin
3.  Terytorialny  i  czasowy  zakres  projektu:  Projekt  skierowany  jest  do
uczniów i nauczycieli ZS, a jego okres realizacji trwa od  01.01.2018 r. do
30.09.2019 r.
4. Cel projektu
Podniesienie zdolności  do zatrudnienia  100 uczniów/uczennic  z  Zespołu
Szkół  nr  9  w  Koszalinie  poprzez  organizację  kursów  wzmacniających
kompetencje  zawodowe  ww.  uczniów,  realizację  staży  zawodowych  dla
ww.  uczniów  oraz  poprzez  szkolenia  dla  2  nauczycieli  ze  szkoły  jw.
Przedmiotem KDG jest doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli we
współpracy  z  pracodawcami/przedsiębiorcami  w zawodach  opartych  na
nowoczesnych technologiach informacyjnych.
5. Proces rekrutacji
5.1 Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie w styczniu/lutym oraz
we wrześniu (uzupełniająca) 2018 r. 
5.2 Projekt skierowany jest do 100 uczniów [U] i 2 nauczycieli [N] z Zespołu
Szkół  nr  9  w  Koszalinie,  chcących  uzupełnić  wiedzę,  umiejętności  i
kwalifikacje zawodowe.
5.3 Rekrutacja  obejmuje  uczniów  i  nauczycieli  z  Zespołu  Szkół  nr  9
w Koszalinie  Są  to  uczniowie  klas  I-III  kierunków:  technik  elektronik,
elektryk i informatyk, z różnych środowisk (miejskie, wiejskie). Osoby płci
żeńskiej są szczególnie zachęcane do udziału w KDG.
5.4 Jedna osoba może wziąć udział w kilku aktywnościach.
5.5 Kryteria i punktacja w procesie rekrutacji:
a/ rekrutacja uczniów
- uczniowie klasa III = 5 pkt., klasa I i II = 3 pkt.,
- kierunki: elektronika = 15 pkt., pozostałe = 10 pkt.,
- dodatkowe punkty: kobieta = 15 pkt.; uczniowie z obszarów wiejskich =
10 pkt.,
- rekomendacja wychowawcy / opinia dyrektora – 0 do 10 pkt.;
Niepełnoletni uczniowie biorą udział w projekcie za zgodą rodzica (podpis
na deklaracji uczestnictwa) 
b/  rekrutacja  nauczycieli  –  zgodnie  z  kryterium  dostępu  (nauczyciel
przedmiotów zaw. ZS);
c/ rekrutacja na staże w lipcu i sierpniu 2018 i 2019: obejmuje wszystkich
uczniów-uczestników projektu.
Osoba,  która  wyraziła  chęć  uczestnictwa  w  projekcie,  spełnia  kryteria
uczestnictwa,  złożyła  poprawnie  wypełniony  komplet  dokumentów
zgłoszeniowych oraz została zakwalifikowana (zgodnie z pkt. 7 regulaminu)
wpisywana jest na podstawową listę uczestników projektu.

Osoby,  które  z  powodu  braku  miejsc  nie  zostaną  umieszczone  na
podstawowej  liście,  a  złożyły  prawidłowo  wypełniony  formularz
zgłoszeniowy  i  spełniają  kryteria  udziału  w  projekcie  zostaną
umieszczone  na  liście  rezerwowej  (włączenie  do  projektu  z  listy
rezerwowej możliwe jest po rezygnacji lub skreśleniu osoby wcześniej
zakwalifikowanej).
6. Zadania realizowane w projekcie:
1/  Zajęcia  dodatkowe  specjalistyczne  z  nowoczesnej  elektroniki
i informatyki  zakończone  certyfikatami,  powiązane  z  profilem
kształcenia uczniów/c:

a) Zajęcia z zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów
elektronicznych  wraz  z  komponentem  dla  pakietów
elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC),

b) Zajęcia z CISCO.
2/ Doradztwo edukacyjno-zawodowe rozwijające umiejętności miękkie
niezbędne na rynku pracy, w tym doradztwo indywidualne
3/ Staże zawodowe dla 100 uczniów/c w ramach współpracy z firmami
z woj. zachodniopomorskiego
4/  Aktualizacja  wiedzy  i  doskonalenie  umiejętności  i  kompetencji
2 nauczycieli przedmiotów zawodowych w postaci szkoleń z IPC i CISCO
7.  Warunki  uczestnictwa  i  kwalifikacja  do  projektu:  
zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną (złożoną z przedstawicieli
szkoły i wnioskodawcy)  do projektu na podstawie:
- regulaminu udziału w projekcie,
- formularza rekrutacji,
-  oświadczenia  uczestnika  projektu  (w  tym  zgody  na  przetwarzanie
danych osobowych),  a w przyp. osób niepełnoletnich - oświadczenia
rodzica/opiekuna prawnego,
-formularza danych osobowych.
Wypełniony  i  podpisany  Formularz  rekrutacyjny  oraz  wymagane
dokumenty  należy  dostarczyć  w  terminie  do  09  lutego  2018  r.  lub
w trybie ciągłym jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć
dodatkowych do Sekretariatu szkoły
7.1 Uczeń/nica zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie może
zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach: 
-na  wniosek  osoby  prowadzącej  zajęcia  lub  na  wniosek  kierownika
projektu  uzasadniony  rażącym  naruszaniem  zasad  uczestnictwa
w zajęciach pozalekcyjnych, 
-rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie, 
-z  powodu  skreślenia  decyzją  Rady  Pedagogicznej  Szkoły  z  listy
uczniów. 
Skreślenia  ucznia/uczennicy  z  listy  uczestników  projektu  dokonuje
Kierownik Projektu w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
7.2 Każdy  zakwalifikowany  uczeń/uczennica  szkoły  powinien  wziąć
udział w przynajmniej jednej formie wsparcia organizowanej w ramach
projektu.
7.4 Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do uczestnictwa
w min. 90% godzin zajęć i zaliczenia sprawdzianu końcowego. 
7.5 Uczniowie/uczennice, którzy opuszczą więcej niż 10% godzin zajęć
nie otrzymają zaświadczenia o ukończeniu zajęć.
8. Proces monitoringu 
8.1 Zgodnie  z  wymogami  Projektu  wszyscy  Uczestnicy  podlegają
procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności i działań
podjętych w ramach Projektu.
9. Postanowienia końcowe
9.1  W  Sprawach  nieunormowanych  niniejszym  regulaminem
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.2.  Treść  regulaminu  dostępna  jest  w  Biurze  Projektu  w  ZS
w Koszalinie. 
9.3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do
Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.
9.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.


