REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu- etap II”
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§ 1.
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie
„Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu-etap II” dofinansowanego z EFS
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.
Beneficjentem realizującym projekt jest Gmina Miasto Elbląg.
Projekt realizowany jest w 9 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych:
- Zespół Szkół Technicznych – technikum,
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych- technikum,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących- technikum,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- technikum, szkoła branżowa I
stopnia,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług- technikum, szkoła branżowa I stopnia,
-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, zasadnicza szkoła zawodowa.
Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2018 r.- 31.12.2019 r.
Wartość projektu wynosi 7.872 647,77 zł, w tym wysokość dofinansowania:
6.996 087,73 zł.
Projekt skierowany jest do nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów
praktycznej nauki zawodu ww. szkół i placówek zawodowych z terenu miasta Elbląg.
Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest
dobrowolny i bezpłatny.

§ 2.
Cel projektu
1. Projekt „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu- etap II” realizowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia
zawodowego, Poddziałanie 2.4.2. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego –
projekty ZIT bis Elbląg.
2. Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w 6 elbląskich
szkołach i placówkach zawodowych:
- Zespół Szkół Technicznych – technikum,
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych- technikum,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących- technikum,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- technikum, szkoła branżowa I
stopnia,
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- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług- technikum, szkoła branżowa I stopnia,
-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1- zasadnicza szkoła zawodowa,
do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie/ dopasowanie
metod i treści kształcenia dla 25 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy
dydaktycznej oraz podniesieniu kwalifikacji/ kompetencji 61 nauczycieli w okresie
01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
§ 3.
Zakres wsparcia
1. Projekt „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu- etap II” zapewnia
wsparcie nauczycielom kształcenia zawodowego/instruktorom praktycznej nauki
zawodu zatrudnionym w 9 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych:
- Zespół Szkół Technicznych – technikum,
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych- technikum,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących- technikum,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- technikum, szkoła branżowa I
stopnia,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług- technikum, szkoła branżowa I stopnia,
-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1- zasadnicza szkoła zawodowa.
2. Zakres wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki
zawodu obejmuje:
- organizacja i sfinansowanie kursów/szkoleń związanych z zawodem zaplanowanym
do wsparcia w projekcie,
- organizacja i sfinansowanie studiów podyplomowych związanych z zawodem
zaplanowanym do wsparcia w projekcie,
- organizacja i sfinansowanie praktyk w przedsiębiorstwach związanych z zawodem
zaplanowanym do wsparcia w projekcie.
§ 4.
Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacja prowadzona będzie w terminach:
- 15.01.2018-26.01.2018,
- 10.09.2018- 21.09.2018,
- 14.01.2019-25.01.2019-.
2. Rekrutacja prowadzona będzie w 9 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych:
- Zespół Szkół Technicznych – technikum,
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych- technikum,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących- technikum,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- technikum, szkoła branżowa I
stopnia,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług- technikum, szkoła branżowa I stopnia,
-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, zasadnicza szkoła zawodowa.
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3. Proces rekrutacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami równych szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równy
dostęp dla kobiet i mężczyzn.
4. Rekrutacja prowadzona będzie przez dyrektora szkoły.
5. Dyrektor szkoły powoła Komisję rekrutacyjną, której będzie Przewodniczącym.
Komisja złożona będzie z dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły.
6. Warunkiem uczestnictwa nauczyciela w projekcie jest wypełnienie w terminie
rekrutacji Deklaracji uczestnictwa w projekcie (stanowiącej zał.nr1 do niniejszego
Regulaminu) i złożenie jej w sekretariacie szkoły.
7. Kryteria dostępu dla uczestników projektu:
- nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktorem praktycznej nauki zawodu
zatrudniony w szkole biorącej udział w niniejszym projekcie.
8. Kryteria punktowe dla uczestników projektu:
- osoba niepełnosprawna (kserokopia orzeczenia lub opinii o niepełnosprawności) 1pkt.,
- niski status materialny (oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń MOPS) - 1pkt.,
- nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktor praktycznej nauki zawodu
w zawodzie, w którym jest niedoreprezentowana płeć, którą reprezentuje
(kserokopia arkusza organizacyjnego szkoły) - 1pkt.,
- nauczyciel kształcenia zawodowego/instruktor praktycznej nauki zawodu
w zawodach zaplanowanych do wsparcia w niniejszym projekcie (kserokopia arkusza
organizacyjnego szkoły) - 3pkt.,
- zamieszkanie na obszarze ZIT”bis Elbląg (oświadczenie o miejscu zamieszkiwania) 1pkt.
9. Komisja Rekrutacyjna po zakończonej rekrutacji przyzna punkty i stworzy listę
rekrutacyjną oraz listę rezerwową i powiadomi o wynikach osoby biorące udział w
rekrutacji.
10. O zakwalifikowaniu nauczyciela do uczestnictwa w projekcie decydować będzie
spełnienie przez niego kryteriów dostępu warunkujących udział w projekcie,
o których mowa w § 4 pkt.7, a następnie liczba punktów uzyskana z kryteriów
punktowych, o których mowa w § 4 pkt.8.
11. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku nauczycieli decyduje
kolejność złożenia Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
12. W przypadku większej ilości kandydatów niż określono we wniosku aplikacyjnym
zostanie utworzona lista rezerwowa.
13. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej, osoby z listy rezerwowej mają
prawo wstąpić na miejsce osób rezygnujących, według kolejności, na jakiej znajdują
się na liście rezerwowej.
14. O wyniku postępowania rekrutacyjnego każdy kandydat zostanie powiadomiony
przez dyrektora szkoły.
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15. Dniem rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień podpisania deklaracji uczestnika.
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§ 5.
Prawa i obowiązki uczestników projektu
Nauczyciel, który otrzymał potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się
Uczestnikiem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym
Regulaminie.
Nauczyciel jako Uczestnik projektu ma prawo do bezpłatnego udziału (finansowanego
w całości w ramach niniejszego projektu) w wybranej przez siebie formie/formach
wsparcia:
- kursach/szkoleniach związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia
w projekcie,
- studiach podyplomowych związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia
w projekcie,
- praktykach w przedsiębiorstwach związanych z zawodem zaplanowanym do
wsparcia w projekcie.
Nauczyciel jako Uczestnik projektu ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych
osobowych udostępnionych na potrzeby projektu oraz do otrzymania zaświadczenia
poświadczającego udział w oferowanym wsparciu.
Nauczyciel jako Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
- wypełnienia i podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
- osobistego uczestnictwa w wybranej przez siebie formie/formach wsparcia.
§ 6.
Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2018 r. i obowiązuje do czasu
zakończenia projektu, tj. do dnia 31.12.2019 r.
Regulamin rekrutacji jest dostępny w sekretariacie 9 elbląskich szkół i placówek
zawodowych:
- Zespół Szkół Technicznych – technikum,
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych- technikum,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących- technikum,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- technikum, szkoła branżowa I
stopnia,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług- technikum, szkoła branżowa I stopnia,
-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1- zasadnicza szkoła zawodowa.
Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania
skutkuje niemożnością uczestnictwa w projekcie.
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej, który pełni funkcję pracownika
administracyjnego w niniejszym projekcie.
6. Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu
w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów
programowych, o czym niezwłocznie każdy Uczestnik projektu zostanie
poinformowany.
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