
 
 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – 

CKZiU nr 2 „Mechanik” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: „Podniesienie jakości                    

i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 

„Mechanik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie 

szkolnictwa zawodowego – RIT. 

3. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności zatrudnienia poprzez podniesienie 

jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

4. Projektodawcą jest Powiat Raciborski na podstawie umowy z Województwem Śląskim 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącego rolę „Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 

2014 – 2020, realizatorem projektu jest CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

5. Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.08.2020 r. 

6. Regulamin uczestnictwa w projekcie określa:   

a. kryteria uczestnictwa w projekcie (specjalność zgodna z ofertą kursów, potrzeby                

i zainteresowania uczniów, wyniki nauczania, płeć), 

b. zasady rekrutacji (status społeczny , mniejsze szanse edukacyjne, gotowość do 

udziału w zajęciach),  

c. zasady przyjmowania zgłoszeń,  

d. zasady organizacji zajęć oraz uczestnictwa w zajęciach , 

e. zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie. 

 

7.   Ogólny  nadzór  nad  realizacją  projektu,  a  także  rozstrzyganie  spraw,  które  nie  są 

uregulowane niniejszym regulaminem, należą do koordynatora projektu. 
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§ 2 

Słownik pojęć 

1. Ilekroć w dalszej części dokumentu jest mowa bez bliższego określenia o: 

a. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pod nazwą: „Podniesienie jakości                    

i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 

„Mechanik”, 

b. Regulaminie – należy przez to rozumieć: Regulamin uczestnictwa                                     

w projekcie „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego                        

w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

c. Uczniu/uczennicy – należy przez to rozumieć osobę posiadającą status ucznia CKZiU 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 

d. Nauczycielu/nauczycielce – należy przez to rozumieć nauczyciela/nauczycielkę 

CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 

e. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału  

w projekcie (uczeń/uczennica, nauczyciel/nauczycielka) zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym Regulaminie, bezpośrednio korzystającą z wdrażanej 

pomocy, 

f. Komisji rekrutacyjnej – zespół osób składających się z: koordynatora projektu, 

specjalisty ds. doradztwa zawodowego, członka komisji. 

g. Skróty stosowane w Regulaminie: CKZiU nr 2 „Mechanik” – Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

 

§ 3 

Założenia projektu 

 

1. W projekcie przewidziano następujące zadania: 

a. realizacja 12 kursów certyfikowanych dla uczniów i nauczycieli, 

- kurs CISCO Network Academy „IT Essentials” 

- kurs CISCO - CCNA „Routing and Switsching” 

- kurs DTP „Podstawowe zasady przygotowania projektu do druku” 

- kurs „Tworzenie prezentacji multimedialnych” 

- kurs projektowania schematów połączeń i symulacji w zakresie elektroniki                             

z możliwością tworzenia dowolnego układu sterowania 

- kurs projektowania schematów połączeń i symulacji w zakresie elektrotechniki                        

z możliwością tworzenia dowolnego układu sterowania 

- kurs projektowania instalacji elektrycznych w programie komputerowym 

- kurs SEP (do 1 kV) eksploatacja instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 

1kV 
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- kurs projektowania schematów połączeń i symulacji w zakresie pneumatyki, 

hydrauliki z możliwością tworzenia dowolnego układu sterowania 

- kurs rysunku technicznego maszynowego oraz CAD 

- kurs CNC – programowanie i obsługa obrabiarek CNC 

- kurs specjalistyczny instalacji urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE) – 

tylko nauczyciele 

b. doradztwo zawodowe i edukacyjne podnoszące kompetencje uczniów na rynku 

pracy, 

c. staże oraz praktyki zawodowe, 

d. wizyty studyjne w firmach, 

e. warsztaty pozaszkolne w firmach, 

f. sesje laboratoryjne na uczelni wyższej. 

 

§ 4 

Zasady kwalifikacji uczestników projektu 

 

1. Do  udziału w rekrutacji uprawnieni są wyłącznie uczniowie i nauczyciele CKZiU nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu. 

2. Każdy uczestnik przed wypełnieniem ankiety rekrutacyjnej (załącznik nr1)  i deklaracji 

uczestnictwa (załącznik nr2) powinien zapoznać się z założeniami, zadaniami i celami 

projektu. 

3. Kwalifikacji i rekrutacji  kandydatów  do  udziału  w  projekcie  dokonuje komisja 

rekrutacyjna. 

4. Pierwszeństwo przy rekrutowaniu uczniów do projektu będą posiadali kształcący się                    

w zawodach zgodnych z ofertą kursów certyfikowanych. Pod uwagę będą brane również 

potrzeby i zainteresowania uczniów, wyniki nauczania (osoby z niskimi wynikami mają 

pierwszeństwo), sytuacja społeczna rodzin uczestników (niższy status pierwszy brany pod 

uwagę) oraz kryteria płci w celu zachowania równych dostępów do zajęć kobietom                         

i mężczyznom.  

5. Pierwszeństwo przy rekrutacji nauczycieli będą posiadali nauczyciele przedmiotów 

zawodowych. Pod uwagę będą brane: nauczana specjalność, potrzeby nauczycieli i szkoły, 

zainteresowania nauczycieli, stopień awansu zawodowego (pierwszeństwo będą miały osoby 

z niższym stopniem awansu).  
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6. W  przypadku  większej  ilości  zgłoszeń  niż  liczba  planowanych  miejsc,  wybór 

uczestników projektu będzie wynikać z kolejności złożenia ankiety wraz z oświadczeniem, 

jako  deklaracji chęci uczestnictwa w nim. 

7. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do rekrutowania liczbę uczestników 

na dany rodzaj zajęć utworzona zostanie grupa rezerwowa.  

8. W przypadku rezygnacji uczestników projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszony 

pierwszy uczeń/uczestnik z listy rezerwowej jeżeli jego rodzice, prawni opiekunowie wyrażą 

ponownie wolę wzięcia udziału w projekcie. Warunkiem udziału ucznia w projekcie jest 

złożenie (przez rodziców jeśli uczeń jest niepełnoletni) wypełnionej deklaracji  uczestnictwa, 

która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

9. Rodzic/opiekun prawny  ucznia niepełnoletniego  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  

osobowych  na potrzeby  projektu  zgodnie  z  zapisami  Ustawy o ochronie danych 

osobowych z  dnia  29  sierpnia  1997r. ( art.23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2). 

10. W przypadku mniejszej liczby chętnych na dany kurs lub zajęcia pozalekcyjne możliwa jest 

rekrutacja uczniów kształcących się w innych zawodach, jeżeli wyrazili wolę uczestnictwa       

w projekcie. 

§ 5 

Uprawnienia uczestników projektu 

1. Uczestnicy uprawnieni są do: 

a. nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu, 

b. nieodpłatnego otrzymania materiałów promocyjnych, 

c. otrzymania stypendium za realizację 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu, 

d. nieodpłatnego otrzymania odzieży ochronnej celem odbycia praktyki zawodowej lub 

stażu, 

e. nieodpłatnego przejazdu na wizyty studyjne i sesje laboratoryjne, 

f. nieodpłatnego otrzymania skryptów lub podręczników naukowych, 

g. otrzymania certyfikatów. 

 

§ 6       

Nieobecność na zajęciach i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 

 

1. Obecność zakwalifikowanych uczestników projektu na zajęciach jest obowiązkowa. 

2. Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim lub nagłymi 

wypadkami losowymi. Wyżej wymienione dokumenty rodzic/opiekun prawny ucznia 
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niezwłocznie przekazuje nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w celu usprawiedliwienia 

nieobecności, a nauczyciel koordynatorowi projektu. Nauczyciel uczestniczący w projekcie 

dostarcza w/w dokumenty do sekretariatu CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

3. W szczególnych przypadkach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach     (choroba, 

zmiana miejsca zamieszkania, ukończenie nauki na danym etapie                          

edukacyjnym, inny ważny powód), uczniowie zakwalifikowani mają prawo do rezygnacji             

z uczestnictwa w projekcie po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnego 

oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach. Nauczyciel uczestniczący w projekcie składa 

pisemne oświadczenie o rezygnacji i jego przyczynach w sekretariacie CKZiU nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu. 

4. Udział w projekcie jest możliwy tylko i wyłącznie przy zadeklarowaniu 90%            

uczestnictwa w nim. 

§ 7      

Zasady odpłatności 

 

1. Zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu realizacji i uczestnictwa w projekcie 

§ 8      

Postanowienia końcowe 

 

1. Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków 

realizacji projektu lub dokumentów programowych.   

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.   

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  decyzje  podejmuje koordynator 

projektu.   

4. Zajęcia z doradztwa zawodowego i edukacyjnego podnoszące kompetencje uczniów na 

rynku pracy są zajęciami pozalekcyjnymi. 

5.  Staże oraz praktyki zawodowe w wymiarze 150 godzin są zajęciami pozalekcyjnymi. 

6. Kursy certyfikowane dla uczniów i nauczycieli są zajęciami pozalekcyjnymi. 
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§ 9 

Czas obowiązywania regulaminu 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. 

2. Obowiązuje na czas trwania projektu, czyli od 01.09.2017 do 31.08.2020 r. 

3. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników projektu biorących udział w kursach i zajęciach 

pozalekcyjnych. 

4. Niestosowanie się do warunków regulaminu wiąże się ze skreśleniem uczestnika projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


