Projekt pn. „Akademia młodego zawodowca”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE II ETAP
„Akademia młodego zawodowca”

Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie
„Akademia młodego zawodowca”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX.

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2.

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Nazwa Projektu

„Akademia młodego zawodowca”

Nr Projektu

WND - POKL 09.02.00-24-099/12-00

§1
Informacja o Projekcie

1. Projekt „Akademia młodego zawodowca” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa
(GMCz).

2. Celem głównym Projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia szkolnictwa
zawodowego w Zespołach Szkół w Częstochowie. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez
kompleksowe

działania

obejmujące

dodatkowe

zajęcia

teoretyczne

i

praktyczne

oraz

doposażenie pracowni szkół zawodowych:
1) Zwiększenie dostępu do profesjonalnego doradztwa zawodowego dla uczestników
projektu w 12 Zespołach Szkół w Częstochowie;
2) Wzrost

teoretycznych

kompetencji

zawodowych

dla

uczestników

projektu

z 13 szkół zawodowych poprzez zapewnienie dostępu do branżowego języka
obcego,

zajęć

wyrównawczych,

zajęć

rozwijających

i z przygotowania do zawodów;

1

Projekt pn. „Akademia młodego zawodowca”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3) Poprawa

praktycznych

kompetencji

zawodowych

dla

uczestników

projektu

z 13 szkół zawodowych poprzez zapewnienie dostępu do kursów, wizyt studyjnych i
praktyk u przedsiębiorców;
4) Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez doposażenie pracowni
zawodu dla uczestników projektu w 12 szkół zawodowych;

3. Projekt realizowany jest w okresie: od 01 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.
4. Przewiduje się, że Projektem zostanie objętych

1 165 uczniów/uczennic (238K). Projekt

skierowany jest do uczniów klas I-IV w 13 ZS w Częstochowie w tym 1 ZSZ Specjalnych w
wieku 16-19 lat z wykształceniem gimnazjalnym, nieaktywnych zawodowo, uczących się dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa. Ponadto do udziału w
projekcie zrekrutowanych zostanie 13 koordynatorów/ek szkolnych;

Zespoły Szkół Zawodowych biorące udział w projekcie:

1) Zespół Szkół im. Generała Władysława Andersa
2) Zespół Szkół im. Bolesława Prusa
3) Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
4) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego
5) Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
6) Zespół Szkół Ekonomicznych
7) Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie
8) Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego
9) Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych
10) Zespół Szkół Technicznych
11) Techniczne Zakłady Naukowe im. Generała Władysława Sikorskiego
12) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
13) Centrum Kształcenia Praktycznego
5. Udział

w

Projekcie

jest

bezpłatny

-

koszty

związane

z

realizacją

form

wsparcia

współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

§2
Oferowane formy wsparcia
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1. Projekt zakłada udzielenie wsparcia w okresie od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r. Przewidywana
liczba uczestników łącznie 1 165 uczniów/uczennic (238 K) z klas I-IV z 13 szkół zawodowych
uczęszczających do szkół określonych w § 1 ust. 4 oraz 13 koordynatorów/ek szkolnych
pracujących w szkołach określonych w § 1 ust. 4.

2. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

I.

Zwiększenie dostępu do profesjonalnego doradztwa zawodowego
1. Doradztwo zawodowe grupowe dla ZSA, ZSP, ZSR, ZSTiO, ZSK, ZSE, ZSG, ZSME,
ZSSB, ZST, TZN, ZSZS – przewidywana minimalna liczba uczestników/uczestniczek
1165 (238 K)
2. Doradztwo zawodowe indywidualne dla ZSA, ZSP, ZSR, ZSTiO, ZSK, ZSE, ZSG, ZSME,
ZSSB, ZST, TZN, ZSZS – przewidywana minimalna liczba uczestników/uczestniczek
50%

II. Wzrost teoretycznych i praktycznych kompetencji zawodowych dla:
1. Zespół Szkół im. Generała Władysława Andersa
a) Zajęcia z branżowego języka angielskiego – 30h/gr.
b) Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 30h/gr.
c) Zajęcia z przedmiotów zawodowych z grafiki komputerowej i tworzenia stron www –
30h/gr.
d) Kurs certyfikowany AUTODESK 3D max dla 10 ucz.

2. Zespół Szkół im. Bolesława Prusa
a) Zajęcia rozwijające
-

informatyka – 30h/gr

−

Fotografii artystycznej - 30h/gr.

−

Mechatroniki – 30h/gr

−

Fotografii reklamowej - 30h/gr.

−

Warsztaty makijażu zdjęciowego i wizażu -30h/gr.

−

Tworzenie projektów artystycznych - 30h/gr.

b) Warsztaty z zakresu estetyki fotografii + plener fotograficzny -30h/gr.
c) Zajęcia z przedmiotów zawodowych
−

Naprawa i diagnostyka sprzętu elektronicznego i komputerowego - 30h/gr.

−

Naprawa i konserwacja komputera i urządzeń peryferyjnych - 30h/gr.

−

Instalacja,

konfigurowanie

i

programowanie

elektronicznych

systemów

zabezpieczeń - 30h/gr.
−

Geodezyjna obsługa inwestycji- 30h/gr.
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−

Techniki projektowania rysunku - 30h/gr.

d) Kurs ECDL core 60h/gr+ Egzamin dla 40 ucz.
e) Wizyty studyjne dla 40 ucz.:

f)

−

Huta Częstochowa

−

Politechnika Częstochowa

−

WSZ Mechatroniki Katowice

Praktyki u przedsiębiorców ok. 112 ucz.

3. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
a) Zajęcia z branżowego języka angielskiego - 30h/gr.
b) Zajęcia z branżowego języka francuskiego - 30h/gr.
c) Zajęcia zawodowe z Technik technologii odzieży - 30h/gr.
d) Zajęcia zawodowe - modeling warsztaty technologii odzieży - 30h/gr.
e) Kursy:
−

Obsługi programu Adobe Photoshop - 12h/gr.

−

szycia i technik haute couture - 15h/gr.

−

fotografia Mody - 20h/gr.

−

projektowania i konstrukcji bielizny- 25h/gr.

−

rysunku żurnalowego- 30h/gr.

f) Praktyki ok. 25 ucz.

4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego
a) Zajęcia z branżowego języka angielskiego - 30h/gr. dla
−

Gastronomii

b) Zajęcia z branżowego języka niemieckiego - 30h/gr. dla

c)

−

Gastronomii

−

Fryzjerstwa

−

budownictwa

Zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości- 30h/gr. dla:
−

gastronomii

−

budownictwa

d) Zajęcia wyrównawcze z matematyki - 30h/gr. dla:
−

Gastronomii

−

budownictwa

e) Kursy
−

Z udziałem mistrza fryzjerstwa – 15h/gr.

−

Nowoczesne instalacje w budownictwie – 60h/gr

−

Konstrukcje budowlane – 60h/gr
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f)

Wizyty studyjne
−

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dla gastronomii

−

Politechnika Częstochowska

g) Praktyki

5. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
a) Zajęcia z branżowego języka angielskiego - 30h/gr.
b) Zajęcia zawodowe - 30h/gr.
−

Organizacja w procesach produkcji dystrybucyjnej i magazynów - 30h/gr.

−

Przygotowanie do egzaminu zawodowego - 30h/gr.

c) Kursy
−

Operator Koparko-ładowarki 12 os.

d) Praktyki

6. Zespół Szkół Ekonomicznych
a) Zajęcia z branżowego języka angielskiego - 30h/gr.
b) Zajęcia rozwijające – Przedsiębiorczości - 30h/gr.
c) Zajęcia wyrównawcze z matematyki - 30h/gr.
d) Zajęcia z przedmiotów zawodowych
−

Rachunkowość - 30h/gr.

−

Finanse - 30h/gr.

−

Ekonomia - 30h/gr.

e) Kursy

f)

−

Kasy fiskalnej 14 os.

−

Socjotechnika 14 os.

Praktyki

7. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie
a) Zajęcia z branżowego języka angielskiego - 30h/gr.
b) Zajęcia rozwijające z informatyki z wykorzystaniem programu WIKT 10h/gr.
c) Zajęcia wyrównawcze
−

Matematyka 15h/gr

−

J. polski 15/h/gr.

−

J. angielski 15h/gr.

−

J. niemiecki 15/h/gr.

d) Wizyty studyjne
−

Warsztaty w pracowni gastronomicznej prowadzone przez szefów kuchni

e) Praktyki
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8. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego
a) Zajęcia z branżowego języka angielskiego - 30h/gr.
b) Zajęcia wyrównawcze z matematyki - 30h/gr.
c) Zajęcia zawodowe
−

Z przygotowania do egzaminu zawodowego

−

Elektrotechnika i elektronika - 30h/gr.

−

Instalacje elektryczne - 30h/gr.

−

Maszyny elektryczne- 30h/gr.

−

Systemy transmisyjne i komutacyjne - 30h/gr.

−

Teleinformatyka - 30h/gr.

−

Pracownia elektryczna i elektroniczna - 30h/gr.

d) Praktyki

9. Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych
a) Zajęcia z branżowego języka angielskiego - 30h/gr.
b) Zajęcia z branżowego języka niemieckiego - 30h/gr.
c) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - 30h/gr.
d) Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego - 30h/gr.
e) Zajęcia rozwijające
−

Matematyka w przedsiębiorczości - 30h/gr.

−

Gospodarka zapasami i energią – 15h/gr.

−

Przedsiębiorczość dla technikum - 30h/gr.

−

Ochrona środowiska i nauka o ziemi 15h/gr.

−

Przedsiębiorczość w praktyce 30h/gr.

−

Matematyka w ekonomii 30h/gr.

−

Przedsiębiorczość dla Szkoły Zawodowej 15h/gr.

−

Matematyka dla Szkoły Zawodowej 15h/gr.

−

Fizyka dla Szkoły Zawodowej 15h/gr.

−

Informatyka 15h/gr.

−

Przedsiębiorczość w branży samochodowej 30h/gr

f) Zajęcia zawodowe
−

Statyka budowli - 30h/gr.

−

Budowa podwozi i nadwozi pojazdów samochodowych - 30h/gr.

−

Przepisy i bezpieczeństwo w ruchu drogowym 15h/gr.

−

Elektryczne wyposażenie pojazdów samochodowych - 30h/gr.

−

Pracownia samochodowa - 30h/gr.

−

Obsługa i naprawa samochodów - 30h/gr.
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−

Instalacje budowlane 15h/gr.

−

Nowoczesne instalacje w budownictwie - 30h/gr.

g) Wizyty studyjne
−

Tychy Fiat Auto Poland

−

Wanaty Mazak

−

Zakłady Opel Polska Gliwice

−

FAKRO Fabryka kolektorów słonecznych Nowy Sącz

−

Bańska Elektrownia Geotermalna

h) Praktyki

10. Zespół Szkół Technicznych
a) Zajęcia z branżowego języka angielskiego - energia odnawialna - 30h/gr.
b) Zajęcia z branżowego języka niemieckiego – energia odnawialna - 30h/gr.
c) Zajęcia wyrównawcze z matematyki - 30h/gr.
d) Zajęcia wspomagające systemy energii odnawialnej - 30h/gr.
e) Zajęcia warsztatowe systemy energii odnawialnej - 30h/gr.
f) Zajęcia projektowania systemy energii odnawialnej - 30h/gr.
g) Zajęcia zawodowe - 30h/gr.
−

Klub budowlany

−

Klub architektury krajobrazu

−

Klub instalatora

−

Klub drogowca

−

Klub informatyka

h) Kursy i szkolenia
−

Certyfikowane szkolenie w centrum KNAUF w Kleszczowie 20 ucz.X2 dniX8h

−

Certyfikowane szkolenie w centrum FAKRO w Nowym Sączu 2 gr. 20 ucz.

i) Wizyta studyjna do firmy GEBRIT w Warszawie
j) Praktyki

11. Techniczne Zakłady Naukowe im. Generała Władysława Sikorskiego
a) Zajęcia z branżowego języka angielskiego – mechanik lotniczy, awionik - 30h/gr.
b) Zajęcia zawodowe
−

Wyposażenie elektryczne lotniska - 20h/gr.

−

Obsługa naziemna lotniska 20h/gr.

−

Teleinformatyki - 20h/gr.

−

Elektroniki - 20h/gr.

−

Mechaniki - 20h/gr.

−

Budownictwa - 20h/gr.
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c)

d)

e)

−

Ochrony środowiska - 20h/gr.

−

Awioniki - 20h/gr.

Kursy
−

Uprawnienia SEP –uprawnienia 40 ucz. + egzamin

−

Przygotowujący do egzaminu Akademia Cisco 160h/gr. + egzamin (CCNA)

−

ECDL Webstarter – 40h/gr. + egzamin

−

ECDL CAD – 40h/gr. + egzamin

−

ECDL Advanced – 40h/gr. + egzamin

−

Administrowanie systemami linuksowymi – 40h/gr.

−

Egzamin z administrowania sieciami linuksowymi

Wizyty studyjne
−

Aeroklub Częstochowa

−

Lotnisko Pyrzowice

Praktyki

12. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
a) Zajęcia wyrównawcze z angielskiego - 30h/gr.
b) Zajęcia z przedmiotów zawodowych dla kierunków tapicer i krawiec - 30h/gr.
c) Praktyki w przedsiębiorstwach

13. Centrum Kształcenia Praktycznego
a) Zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości - 30h/gr.
b) Zajęcia zawodowe – uprawnienia SEP 72h/gr. + egzamin 30 os.
c) Kursy
−

Wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
– 300h/gr.

−

Montaż suchej zabudowy cześć teoretyczna i praktyczna - 96h/gr. + 192
praktyki/gr.

−

Umiejętności zawodowych w zakresie przygotowania materiałów graficznych do
drukowania

w

tym

cyfrowego

część

teoretyczna

i praktyczna - 96h/gr.
−

Umiejętności zawodowych w zakresie montażu urządzeń energii odnawialnej
część teoretyczna i praktyczna - 96h/gr. + 192 praktyki/gr.

III. Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez doposażenie pracowni zawodu:
1. Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa 1 pracownia - Grafiki komputerowej
2. Zespół Szkół im. Bolesława Prusa 4 pracownie - Informatyczna, mechatroniczna,
geodezyjna, fototechniczna
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3. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta 1 pracownia - odzieżowa i
modelingu
4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego 3
pracownie - Gastronomiczna, fryzjerska, budowlana
5. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego 1 pracownia – Logistyczna
6. Zespół Szkół Ekonomicznych 1 pracownia - Ekonomiczna
7. Zespół Szkół Gastronomicznych 1 pracownia - Gastronomiczna
8. Zespół

Szkół

Mechaniczno

–

Elektrycznych

im.

Kazimierza

Pułaskiego

1 pracownia - Elektryczna i elektroniczna
9. Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych 2 pracownie - Samochodowa,
budowlana
10. Zespół Szkół Technicznych 1 pracownia - Energii odnawialnej
11. Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego 1 pracownia Awionika
12. Centrum Kształcenia Praktycznego 2 pracownie - Instalacji i niekonwencjonalnych
źródeł energii, cyfrowych procesów graficznych

§3
Zasady rekrutacji do Projektu

1. Rekrutacja uczniów/uczennic do Projektu obejmuje:
1) Działania informacyjne w szkołach biorących udział w Projekcie;
2) Zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stronach internetowych i na tablicach ogłoszeń szkół
uczestniczących w Projekcie zgodnie z § 1 ust. 4, a także na stronie internetowej
Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl);
3) Składanie dokumentów rekrutacyjnych do Projektu przez uczniów/uczennice (formularz
zgłoszeniowy,

oświadczenie

uczestnika/uczestniczki

Projektu

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, ankietę rekrutacyjną badającą
poziom
w

zorientowania

przypadku

uczestnictwa

zawodowego,
w

zajęciach

rekomendacja
z

doradztwa

wychowawcy
zawodowego,

–

praktyk

u przedsiębiorców i wizyt studyjnych, oświadczenie o średniej ocen – w przypadku
uczestnictwa w pozostałych zajęciach);
4) Weryfikację dokumentów rekrutacyjnych przez Koordynatorów Szkolnych oraz Koordynatora
Projektu;
5) Wybór uczestników/uczestniczek Projektu przez Koordynatorów Szkolnych zgodnie z
katalogiem kryteriów (załącznik nr 1 do Regulaminu);
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6) Sporządzenie list uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz list
rezerwowych przez Koordynatorów Szkolnych;
7) Weryfikację

i

zatwierdzenie

list

uczniów/uczennic

zakwalifikowanych

do

udziału

w Projekcie oraz list rezerwowych przez Zespół Projektowy;
8) Poinformowanie przez Koordynatorów Szkolnych uczniów/uczennic o wynikach rekrutacji;
9) Złożenie przez uczestników/uczestniczki deklaracji uczestnictwa w Projekcie.

Rekrutację do udziału w Projekcie będą prowadzić Koordynatorzy Szkolni we współpracy
z Koordynatorem Projektu w dwóch edycjach. Pierwsza edycja odbędzie się X-XI

2013

a druga IX-X 2014 r. Ogłoszenie naboru uczestników/uczestniczek będzie trwał nie krócej niż 15
dni kalendarzowych. Weryfikacja merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych oraz sporządzenie,
weryfikacja i zatwierdzenie list podstawowych i rezerwowych będzie trwało nie dłużej niż 15 dni
kalendarzowych od zakończenia naboru do Projektu.

W sytuacjach wątpliwych decyzję o zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do Projektu podejmuje
Koordynator Szkolny po konsultacji z wychowawcą ucznia/uczennicy.

2. Warunki uczestnictwa uczniów/uczennic w Projekcie:
1) Uczeń/uczennica uczęszcza do jednej ze szkół wymienionych w § 1 ust. 4;
2) Do Koordynatora Szkolnego zostanie dostarczony komplet dokumentów rekrutacyjnych
określonych w § 2 pkt. 2.3) i 2.4);

3. Na etapie rekrutacji do Projektu należy dostarczyć:
a) formularz zgłoszeniowy do Projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu);
b) oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu);
c)

rekomendację wychowawcy – w przypadku uczestnictwa w przypadku uczestnictwa w
zajęciach z doradztwa zawodowego, praktyk u przedsiębiorców i wizyt studyjnych,
(załącznik nr 4 do Regulaminu);

d) opinia nauczyciela języka obcego potwierdzająca stopień biegłości języka (załącznik nr
8 do Regulaminu);
e) oświadczenie o średniej ocen – w przypadku uczestnictwa w pozostałych zajęciach
(załącznik nr 7 do Regulaminu);
f)

ankietę rekrutacyjną badającą poziom zorientowania zawodowego (załącznik nr 5 do
Regulaminu)

4. Po zakwalifikowaniu ucznia do udziału w Projekcie należy dostarczyć:
- deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 9 do Regulaminu).
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W uzasadnionych przypadkach Koordynator Szkolny może zażądać dodatkowych dokumentów,
potwierdzających kwalifikowalność ucznia/uczennicy.

5. Niezłożenie wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie.
6. Wzory dokumentów rekrutacyjnych będą dostępne na stronach internetowych szkół objętych
wsparciem, u Koordynatorów Szkolnych, a także na stronie internetowej Projektodawcy
poświęconej funduszom europejskim (http://fe.czestochowa.pl)

7. W przypadku niezakwalifikowania ucznia/uczennicy do udziału w Projekcie ze względu na
ograniczoną liczbę miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa. Uczniowie/uczennice z listy
rezerwowej przyjmowani będą do udziału w projekcie w momencie zwolnienia się miejsca.

8. Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowe
(załącznik nr 10 i 11 do Regulaminu) zostaną sporządzone przez Koordynatorów Szkolnych
odrębnie

dla

każdej

placówki

szkolnej.

9. Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowe zostaną
zweryfikowane i zatwierdzone przez Zespół Projektowy.

§4
Zasady uczestnictwa w Projekcie – prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek
Projektu

1. Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do:

1) Udziału w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju form wsparcia, do którego
przystąpił/a;

2) Otrzymania dostępu do pomocy dydaktycznych do zajęć, w których uczestniczy
w ramach Projektu.

2. Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:

1) Złożenia

kompletu

obligatoryjne:

wymaganych

formularz

uczestnika/uczestniczki

Projektu

dokumentów

zgłoszeniowy
o

wyrażeniu

rekrutacyjnych

(dokumenty

Projektu,

oświadczenie

do
zgody

na

przetwarzanie

danych

osobowych, rekomendacji wychowawcy, opinię nauczyciela języka obcego, ankietę
rekrutacyjną – w

przypadku uczestnictwa w zajęciach z doradztwa zawodowego, w

przypadku praktyk u przedsiębiorców i wizyt studyjnych oświadczenie o średniej ocen –
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w przypadku uczestnictwa w pozostałych zajęciach, deklaracja uczestnictwa w
Projekcie);

2) Zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu;
3) Systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie
z ustalonym harmonogramem zajęć, potwierdzonego listą obecności;

4) Wypełniania ankiet dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu;
5) Bieżącego informowania Koordynatorów Szkolnych o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić jego/jej udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na
zajęciach;

6) Samodzielnego nadrobienia opuszczonych zajęć w przypadku nieobecności;
7) Stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją
Projektu;

8) Przestrzegania

ogólnie

przyjętych

norm

i

zasad

w

tym

dbałości

o

sprzęt

i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu;

9) Informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.

§5
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1. Projektodawca

zastrzega

sobie

możliwość

wykluczenia

uczestnika/uczestniczki

z Projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub
rezygnacji z nauki/pracy w szkole objętej Projektem.

2. Rezygnacja

z

udziału

w

Projekcie

jest

możliwa

w

przypadkach

uzasadnionych

i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być
znana

przez

uczestnika/uczestniczkę

w

momencie

rozpoczęcia

udziału

w Projekcie.

3. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Projekcie konieczne jest jej poparcie stosownymi
dokumentami oraz złożeniem deklaracji rezygnacji z udziału w Projekcie (załącznik nr 12 do
Regulaminu).

§6
Postanowienia końcowe
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły
i

zasady

wynikające

z

Programu

Operacyjnego

Kapitał

Ludzki,

a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego „Regulaminu”.
3. Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia w okresie realizacji projektu.

Załączniki:
1.

Katalog kryteriów rekrutacji

2.

Formularz zgłoszeniowy do Projektu dla ucznia/uczennicy

3.

Oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych

4.

Rekomendacja wychowawcy

5.

Ankieta rekrutacyjna

6.

Klucz do ankiety rekrutacyjnej

7.

Oświadczenie o średniej ocen

8.

Opinia nauczyciela języka obcego

9.

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

10. Lista podstawowa
11. Lista rezerwowa
12. Deklaracja rezygnacji z udziału w Projekcie

Częstochowa, 02.09.2014 r.
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