Regulamin szczegółowy przyznawania i przekazywania wsparcia nauczycielom ZS1 w Kutnie
w ramach projektu „Zawodowcy na start” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0002/15
skierowanego do uczniów/uczennic oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica
w Kutnie prowadzonego przez Powiat Kutnowski/Zespół Szkół nr 1 w Kutnie w ramach Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki i tryb organizacji wsparcia w ramach projektu
„Zawodowcy na start” skierowany do uczniów/uczennic oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w
Kutnie, prowadzonego przez Powiat Kutnowski/Zespół Szkół nr 1 w Kutnie w ramach Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) szkoła – Zespół Szkół nr 1 w Kutnie ,
2) Beneficjent Ostateczny (BO) – nauczyciele szkoły, o których mowa w ust. 1,
zakwalifikowani do udziału w projekcie.

1.

2.
a)

b)

§2
Wsparcie udzielane w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 przyznawane jest w celu podniesienia
zdolności do zatrudnienia 200 uczniów/uczennic poprzez organizację zajęć dodatkowych
podnoszących kompetencje naukowo – techniczne oraz podniesienia kompetencji i uzyskanie
kwalifikacji przez 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu CISCO i IPC biorących udział w
projekcie jako uzupełnienie działań skierowanych do uczniów.
Wsparcie skierowane do nauczycieli, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w następujących
formach:
Organizacja zajęć dodatkowych z zakresu Innowacyjnych metody montażu i reworku modułów
elektronicznych stosowanych we współczesnych produktach ICT – szkolenie z zakresu IPC dla
dwóch nauczycieli 6dni x8h,razem 48h w okresie listopad 2016.
Organizacja zajęć dodatkowych z zakresu CISCO – Sieć LAN iPv4 i iPv6, na szkolenie idzie dwóch
nauczycieli (jedna kobieta i jeden mężczyzna) 5dni x 8h, razem 40h, w okresie grudzień 2016
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II Zasady, warunki i tryb organizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu
„Zawodowcy na start”

1.

2.
3.
4.

5.

1.
2.

3.
4.

§3
Instytucją odpowiedzialną za organizację i realizację projektu „Zawodowcy na start” jest Zespół
Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Oporowska 7, 99-300 Kutno reprezentowany przez Pana
Janusza Pawlaka – Dyrektora Szkoły, zwanego dalej realizatorem/organizatorem projektu.
Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w siedzibie Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie przy
ul. Oporowskiej 7.
Okres realizacji projektu trwa od 01.10.2016 do 30.09.2018.
Organizator projektu zapewnia BO:
bezpłatny udział w zajęciach,
bezpłatne pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe dla uczestników,
Zajęcia w ramach projektu realizowane będą w oparciu o programy opracowane
przez trenerów prowadzących zajęcia i dostosowane do poszczególnych rodzajów zajęć
projektowych.
§4
W zajęciach dodatkowych będą brali udział nauczyciele wytypowani przez Dyrektora Zespołu Szkół
nr 1 w Kutnie.
Warunkiem udziału w zajęciach w ramach projektu jest dostarczenie poniższych dokumentów:
1) Formularz rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie pn. „Zawodowcy na start”, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
2) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
3) Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu
4) Oświadczenie o równości szans, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
5) Przekazanie praw do wizerunku, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu,
6) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego
Regulaminu
Każdy uczestnik przed wypełnieniem w/w dokumentów powinien zapoznać się z regulaminem
rekrutacji.
Deklarację wraz z załącznikami należy składać u Szkolnego Koordynatora Projektu- Pani Małgorzaty
Żurady w terminie od 25.10.2016 r. do 28.10.2016r.

§5
Nauczyciele zobowiązani są do udzielania organizatorowi projektu informacji służących monitorowaniu
projektu, także innym instytucjom w celu monitoringu i ewaluacji .
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III Zasady i tryb przekazania materiałów i pomocy dydaktycznych

1.
2.

§7
Materiały i pomoce dydaktyczne dla nauczycieli uczestniczących w projekcie zostaną zakupione
przez organizatora projektu i zostaną przekazane do Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie
Przekazanie pakietów edukacyjnych nastąpi na podstawie protokołu odbioru.

IV Postanowienia końcowe
§8
1. Regulamin szczegółowy przyznawania i przekazywania wsparcia nauczycielom ZS1 w Kutnie
wchodzi w życie z dniem 24 października 2016 r.
2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Koordynatora
Projektu po konsultacji z Dyrektorem szkoły oraz Szkolnego Koordynatora Projektu.
3. Realizacja projektu podlega kontroli przez Instytucję Zarządzającą lub organizatora projektu,
o którym mowa w § 3 ust.1.
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