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

I.

Informacje ogólne

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

II.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia
zawodowego w Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, ukierunkowane na poprawę
zdolności do zatrudnienia 112 uczniów szkoły (94K/18M), poprzez podniesienie kompetencji
17 nauczycieli kształcenia zawodowego (14K/3M), adaptację i doposażenie
pracowni/warsztatów, realizację staży zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego
oraz poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych zwiększających wiedzę i
umiejętności praktyczne/kwalifikacje uczniów kształcących się w zawodach: Technik
Ekonomista, Technik Hotelarstwa, Technik Logistyk, Fototechnik, Technik Fotografii i
Multimediów, Technik Usług Fryzjerskich w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.
Grupę docelową stanowią: Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, placówka
prowadząca kształcenie zawodowe oraz jej uczniowie i nauczyciele. Szkoła zlokalizowana
jest na terenie miast średnich- KRYT.PREMIUJĄCE.
Liczba uczestników projektu objętych wsparciem wynosi 129 (108K/21M), w tym 112
uczniów (94K/18M) oraz 17 nauczycieli (14K/3M) kształcenia zawodowego.
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III.

Zakres wsparcia

Projekt pn. „Staże zawodowe drogą do kariery” obejmuje wsparciem uczniów
Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach, poprzez udział uczniów w:
1) Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Technikum w Zespole Szkół nr 3 w
Pabianicach
- grupowe – 9h/gr.*4gr.=36h;
- indywidualne – 4h/UP*32UP=128h;
Łącznie: 164h dla 32 UP.
2) Miernik działalności hotelarskiej, animator czasu wolnego i kurs Nauka usługiwaniaKelner, Barman, Kelner do win-zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z
podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu Szkół nr 3
w Pabianicach kształcącym się w zawodzie Technik Hotelarstwa uzyskiwanie i uzupełnianie
wiedzy oraz umiejętności zawodowych
- Animator czasu wolnego – 40h/gr.*4gr.=160h;
- Miernik działalności hotelarskiej – 30h/gr.*4gr.=120h;
- Kurs „Nauka Usługiwania-Kelner, Barman, Kelner do win” – 15h/gr.*2gr.=30h.
3) Obsługa programów magazynowych i transportowych oraz kurs wózki widłowe i
nowoczesny magazynier-zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z
otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu Szkół nr 3 w
Pabianicach kształcącym się w zawodzie Technik Logistyk uzyskiwanie i uzupełnianie
wiedzy oraz umiejętności zawodowych
- Obsługa programów transportowych – 15h/gr.*2gr.=30h;
- Obsługa programów magazynowych - 15h/gr.*2gr.=30h;
oraz kursy:
- Operator wózków widłowych – 60h/gr.*2ed.=120h;
- Nowoczesny magazynier - 22h/gr.*2ed.=44h.
4) Analiza kolorystyczna oraz upięcia i koki-zajęcia specjalistyczne realizowane we
współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom
Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych
- Upięcia i koki – 30h/gr.*2gr.=60h;
- Analiza kolorystyczna – 21h/gr.*2gr.=42h.
5) Program finansowo-księgowy i statystyka-zajęcia specjalistyczne realizowane we
współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom
Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach kształcącym się w zawodzie Technik Ekonomista
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych
- Program finansowo-księgowy w przedsiębiorstwie – 20h/gr.*2gr.=40h;
- Statystyka w praktyce gospodarczej - 20h/gr.*2gr.=40h.
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6) Obsługa programu Adobe Photoshop oraz kurs z obsługi sprzętu oświetleniowego i grafika
komputerowa i DPD-zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z
otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwiające uczniom Zespołu Szkół nr 3 w
Pabianicach kształcącym się w zawodzie Technik Fotografii i Multimediów oraz Fototechnik
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych
- Program Adobe Photoshop – 22h/gr.*2gr.=44h;
- Grafika komputerowa i DTP - 30h/gr.*2gr.=60h;
- Obsługa sprzętu oświetleniowego - 20h/gr.*2gr.=40h.
7) Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu języka obcego zawodowego dla
uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa, Technik Logistyk, Technik Usług
Fryzjerkich, Technik Ekonomista, Fototechnik oraz Technik Fotografii i Multimediów,
zwiększające ich wiedzę i praktyczne umiejętności - 60h/gr.*12gr.=720h.
8) Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach realizowane we
współpracy z pracodawcami i u pracodawców – 150h/ucz.
oraz udział nauczycieli w:
1) Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia
zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w Zespole Szkół nr 3 w
Pabianicach, obejmuje kursy:
- Tworzenie stron www dla 1 nauczycielki;
- Florystyczne dla 1 nauczycielki;
- Specjalista ds. transportu i logistyki I stopnia dla 2 nauczycielek;
- Excel w gospodarce magazynowej i w transporcie dla 2 nauczycielek;
- Koki i upięcia dla 1 nauczycielki
- Analiza kolorystyczna dla 1 nauczycielki;
oraz
- Szkolenie dla 17 nauczycieli z zakresu obsługi zakupionego sprzętu w ramach projektu.

Kryteria uczestnictwa
Kryteria formalne:
*w przypadku uczniów:
- status ucznia Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach;
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);
*w przypadku nauczycieli:
- status nauczyciela kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach.
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Kryteria merytoryczne:
*w przypadku uczniów: - kryteria zróżnicowane do poszczególnych zajęć:
- zgodność tematyki szkoleń/kursów z zawodem;
- minimum pozytywna ocena z przedmiotów zawodowych: 1pkt. + 1pkt. za każdy poziom
średniej oceny powyżej dostatecznej;
- frekwencja na zajęciach min 60%: 1pkt. +1 pkt. za każde 5% powyżej;
- do doradztwa zawodowego -na podstawie testu diagnostycznego spośród uczestników
projektu z pozostałych zadań -uczeń o najniższej wiedzy na temat własnych planów
zawodowych, znajomości lokalnego rynku pracy;
*w przypadku nauczycieli:
- zgodność kierunków szkoleń z nauczanym przedmiotem zawodowym;
- minimum 1 rok stażu w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach.
Kryteria dodatkowe/ premiujące:
- uczestnik projektu o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 3pkt.;
- otrzymujący stypendium socjalne – 2pkt.;
- uczestnik projektu z obszarów wiejskich – 1pkt.;
- kobieta (dotyczy zadania 3) – 1 pkt.;
- mężczyzna (dotyczy zadań: 2,4,5) – 1 pkt.
Osoby z niepełnosprawnościami zgłaszające się do projektu zostaną do niego obligatoryjnie
przyjęte.
O miejscu na liście uczestników decydować będzie liczba uzyskanych punktów po spełnieniu
przez potencjalnych uczestników kryteriów formalnych, merytorycznych i premiujących.
W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie wyższa frekwencja.

IV.

Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach;
2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie
www.zs3pabianice.pl oraz biurze projektu w pokoju dyrektora w Zespole Szkół Nr 3
im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach, ul. Gdańska 5. Wymagane
dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób niepełnoletnich
dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie złożyć biurze
projektu w pokoju dyrektora w Zespole Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
w Pabianicach, ul. Gdańska 5.
3. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych
terminach:
Wrzesień 2018 r.
Wrzesień 2019 r.;
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4. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana
przez Koordynatora Projektu;
5. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie, liczba uzyskanych punktów
oraz frekwencja;
6. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym
równości płci;
7. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone
na tablicy informacyjnej znajdującej się przy biurze projektu.

V.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu
oraz stosowania się do niego.
3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej projekt www.zs3pabianice.pl
oraz w biurze projektu pokoju dyrektora w Zespole Szkół Nr 3 im. Legionistów
Miasta Pabianic w Pabianicach, ul. Gdańska 5.
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