Projekt „Czas zawodowców z ZSP nr 5 w Łodzi”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora ZSP nr 5 w Łodzi z dnia 18.01.2021 r.

Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Czas zawodowców z ZSP nr 5 w Łodzi”
I. Postanowienia ogólne
1.1. Realizatorem projektu „Czas zawodowców z ZSP nr 5 w Łodzi” jest Zespół Szkół
Ponadpodstawowych 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 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. i realizowany jest na terenie
województwa łódzkiego.
1.5. Projekt skierowany jest do nauczycieli zatrudnionych w ZSP nr 5 w Łodzi oraz uczniów
Branżowej Szkoły I st. nr 5 oraz Technikum nr 5 wchodzących w skład Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi, w wieku 15-19 lat, uczęszczających do klas 1-3 ww szkół.
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.
1.9. Ogólny nadzór nad realizacją projektu prowadzi Dyrektor ZSP nr 5 w Łodzi.
II. Definicje
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
2.1. Realizator – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi.
2.2. Projekt – projekt „Czas zawodowców z ZSP nr 5 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. Zajęcia pozalekcyjne – cykl zajęć odbywających się po zakończeniu obowiązkowych
zajęć szkolnych lub w dni wolne od pracy podzielonych na pięć bloków tematycznych
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 zawodowy – warsztaty dotyczące zagadnień nieujętych
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.
2.5. Indywidualne konsultacje – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym.
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2.6. Praktyki/staże zawodowe – praktyczne zajęcia odbywające się u pracodawców
w wymiarze 150 godzin zegarowych.
2.7. Kurs - 20-godzinne szkolenie dające dodatkowe uprawnienia i umiejętności podnoszące
atrakcyjność uczestnika na rynku pracy.
2.8. 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 obejmujących wsparciem uczniów
i nauczycieli:
zadanie 1 - staże zawodowe;
zadanie 2 - kursy dla uczniów;
zadanie 3 - zajęcia pozalekcyjne złożone z czterech bloków tematycznych: zajęcia zawodowe,
język angielski zawodowy, warsztaty tematyczne, zajęcia dodatkowe z matematyki;
zadanie 4 - kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli;
zadanie 5 - wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego;
zadanie 6 - indywidualne i grupowe konsultacje z doradcą zawodowym.
3.2. Zadania 2, 3 i 6 będą realizowane w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5
w Łodzi, w dni robocze oraz weekendy w okresie trwania zajęć dydaktycznych w roku 2021
i 2022, natomiast zadanie 1 realizowane będzie w siedzibach pracodawców w całym okresie
realizowania projektu.
3.3. Zajęcia pozalekcyjne będą odbywały się w następującym wymiarze:
zajęcia zawodowe - 75 godzin rocznie,
język angielski zawodowy - 60 godzin rocznie,
grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe - 15 - godzin rocznie,
warsztaty tematyczne - 12 warsztatów w roku po 6 godzin do wyboru przez uczestnika,
zajęcia dodatkowe z matematyki - 60 godzin rocznie.
3.4. Kursy dla uczniów realizowane będą w wymiarze 20 godzin i obejmować będą
następujące zagadnienia:
- Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem;
- Obsługa programu Adobe Photoshop;
- Obsługa programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności
gospodarczej;
- Obsługa jezdniowych wózków widłowych.
3.5. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym odbywać się będą w siedzibie ZSP nr 5
w Łodzi w dni robocze w okresie trwania zajęć dydaktycznych w roku 2021 i 2022 w formie
dyżurów w wymiarze po 3 godziny dla każdego uczestnika - razem 180 godzin w roku 2021
i 180 godzin w roku 2022. Trzy spotkania podczas wyznaczonego okresu są dla wszystkich
Uczestników projektu obowiązkowymi.
3.6. Dopuszcza się możliwość realizacji zadania 2, 3 i 6 w trybie zdalnym.
3.7. Staże zawodowe zorganizowane zostaną u pracodawców w wymiarze 150 godzin
dla każdego Uczestnika w okresie realizacji projektu. Udział w stażach dla wszystkich
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Uczestników jest obowiązkowy. Po zakończeniu stażu Uczestnik otrzyma stypendium
stażowe w wysokości 1800,00 zł.
3.8. Kandydaci muszą spełniać kryteria formalne zawarte w dokumentacji projektu
określające grupy docelowe tj. kandydaci zamieszkują, pracują lub uczą sie w woj. łódzkim,
są nauczycielami zatrudnionymi w ZSP nr 5 lub uczniami BS I st. nr 5 lub Technikum nr 5,
wyrazili zgodę na udział w projekcie, a w przypadku niepełnoletniego ucznia zgodę na udział
wyrazili rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
3.9. Projekt dotyczy osób, o których jest mowa w punkcie 1.5 niniejszego regulaminu, oprócz
kryteriów formalnych Kandydat dodatkowo musi:
− kompletnie wypełnić i czytelnie podpisać ankietę rekrutacyjną,
− wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji projektu,
− podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie po zakwalifikowaniu,
− zapoznać się i zaakceptować treść regulaminu.
3.10. Proces rekrutacji wśród uczniów prowadzony będzie przez powołaną zarządzeniem
dyrektora ZSP nr 5 w Łodzi Komisję Rekrutacyjną w styczniu 2021 r. w klasach I, II i III
w roku szkolnym 2020/2021 oraz w styczniu 2022 r. w klasach I, II i III w roku szkolnym
2021/2022. Każdy uczeń może wziąć udział w projekcie tylko w jednym roku szkolnym,
przy czym w styczniu 2021 r. do projektu zostanie przyjętych 60 osób, a w styczniu 2022 r.
kolejnych 60 osób.
3.11. Kwalifikacja Kandydatów odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów
zgłoszeniowych, a w przypadku uczniów również na podstawie wywiadu z wychowawcą
klasy i pedagogiem szkolnym na podstawie kryteriów merytorycznych tj. zgodności kierunku
kształcenia z oferowanym wsparciem (0-2 pkt), wyniki kształcenia (0-3 pkt), frekwencja
na zajęciach dydaktycznych (0-3 pkt), specjalne potrzeby edukacyjne (0-2 pkt), osoby
z niepełnosprawnością (0-1 pkt), osoby zamieszkujące obszar wiejski (0-1 pkt). Szczegółowe
kryteria merytoryczne zawiera zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.
3.12.Zgłoszenia dokonywane z naruszeniem powyższych postanowień nie będą rozpatrywane,
a złożone przez Kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
3.13. Każdy zakwalifikowany Kandydat zostanie powiadomiony o wynikach rekrutacji drogą
mailową lub osobiście w Biurze Projektu. Osoby niezakwalifikowane zostaną zapisane
na listę rezerwową.
3.14. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem zajęć pozalekcyjnych.
3.15. Realizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć pozalekcyjnych,
o czym poinformuje uczestników Projektu.
IV. Prawa i obowiązki uczestnictwa w projekcie
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
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przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w dzienniku zajęć w przypadku zajęć realizowanych
w zadaniu 3 za wyjątkiem warsztatów tematycznych, kiedy frekwencja odnotowywana jest
na listach obecności przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Listy obecności obowiązują
również podczas kursów opisanych w zadaniu 2.
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
spowodowaną przyczynami losowymi, niezależnymi od uczestnika, przy czym frekwencja
na zajęciach musi być przynajmniej na poziomie 80%. Nie dopuszcza się nieobecności
na stażach zawodowych, a ewentualne nieobecności spowodowane przyczynami losowymi
muszą zostać odpracowane. 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 Warunkiem zaliczenia stażu zawodowego jest przedstawienie kierownikowi kształcenia
praktycznego harmonogramu stażu i prawidłowo wypełnionego dzienniczka stażu. Na tej
podstawie uczestnik wpisywany jest na listę wypłat stypendiów, które odbywają się
w terminach wskazanych przez Koordynatora Projektu.
4.7. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku,
do celów projektowych (katalogi, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia
lub nagranie zostało wykonane w trakcie trwania Projektu.
4.8. 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 bardzo ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany do uczestnictwa,
może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć pozalekcyjnych,
informując o tym Realizatora nie później niż na trzy dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.
5.2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie kursu może nastąpić z ważnej
przyczyny (sprawy zdrowotne, rodzinne) i wymaga pisemnego wniosku w tej sprawie
złożonego do Dyrektora ZSP nr 5 w Łodzi.
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 nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania
Projektu, Uczestnik jest zobowiązany zwrócić koszty wsparcia otrzymanego na potrzeby
realizacji staży zawodowych oraz materiałów szkoleniowych i inne pomocy dydaktycznych
otrzymanych na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych. W przypadku zwrotu zniszczonych,
nie nadających się do dalszego wykorzystania materiałów lub niezwrócenia ich
Realizatorowi, Uczestnik zobowiązany jest pokryć ich koszt zakupu.
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5.5. W przypadku rezygnacji Uczestnika jego miejsce w projekcie może zająć kolejna osoba
z listy rezerwowej.

VI. Postanowienia końcowe
6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Projektu następuje zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Polityka Bezpieczeństwa
Informacji obowiązująca w ZSP nr 5 w Łodzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do wzięcia udziału w Projekcie, a szczegółowe zasady ochrony danych i dostępu do nich
określają klauzule informacyjne przedstawiane do podpisania Uczestnikom w procesie
rekrutacji.
6.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 roku i obowiązuje w okresie
realizacji projektu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie

Kryteria merytoryczne stosowane podczas kwalifikacji do Projektu
„Czas zawodowców z ZSP nr 5 w Łodzi”
1. zgodność kierunku kształcenia z oferowanym wsparciem
zgodność - 2 pkt
brak zgodności - 0 pkt
2. wyniki kształcenia
średnia ocen śródrocznych:
powyżej 3,30 - 3 pkt
powyżej 2,50 - 2 pkt
powyżej 1,70 - 1 pkt
poniżej 1,70 - 0 pkt
3. frekwencja na zajęciach dydaktycznych
powyżej 90% - 3 pkt
powyżej 80% - 2 pkt
powyżej 70% - 1 pkt
poniżej 70% - 0 pkt
4. specjalne potrzeby edukacyjne (niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub
zagrożenie jego wystąpieniem, stan zdrowia, orzeczenie lub opinia PPP dla Młodzieży)
2 przyczyny - 2 pkt
1 przyczyna - 1 pkt
brak przyczyn - 0 pkt
5. orzeczona niepełnosprawność
występuje niepełnosprawność
- 1 pkt
nie występuje niepełnosprawność - 0 pkt
6. zamieszkanie na obszarze wiejskim
zamieszkanie na obszarze wiejskim - 1pkt
nie zamieszkuje na obszarze wiejskim - 0 pkt
W przypadku równej ilości punktów pod uwagę bierze się przede wszystkim zgodność
kierunku kształcenia z oferowanym wsparciem oraz szczegółowe dane o frekwencji
i wynikach kształcenia.
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