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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI 

„Zawodowe drogowskazy” 

Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0015/17 

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 02.01.2018r.-31.12-2019r. 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Zawodowe drogowskazy” 

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 Rawski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. St. 

Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

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 otoczeniem społ.-gospodarczym, jakości 

kształcenia zawodowego w Technikum w ZSP im. W. S. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, 

ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 87 uczniów szkoły (40K/47M) oraz 

dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i 

warsztatów szkolnych, realizację szkoleń dla 6 n-li kształcenia zawodowego (6K) oraz poprzez 

organizację dla uczniów szkoły: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży, dodatkowych zajęć 

specjalistycznych, kursów i szkoleń w zakresie wykorzystania innowacyjnych programów, gier i 

Excela w logistyce, magazyniera, wózków widłowych; księgowości, analizy ekonomicznej, platformy 

ZUS, obsługi księgowych programów, kas fiskalnych, przedstaw. handlowego, pracownika adm.- 

biurowego; VAT w rolnictwie, płatności obszarowych, wsparcia młodych rolników, ubezpieczenia, 

prawa jazdy kat. T, kombajnisty, chemizacji, w terminie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r.  

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze 

woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów KC oraz podmiotu: Technikum w ZSP im. W. St. Reymonta 

w Rawie Mazowieckiej posiadającego siedzibę na terenie woj. łódzkiego. Szkoła objęta wsparciem 

położona jest poza obszarem deficytowym wynikającym z Gm. Programu Rewitalizacji m. Łodzi. 

Grupę docelową (GD) projektu (pr.) stanowią: T/RM, placówka prowadząca kształcenie zawodowe, 

jej uczniowie (ucz.) oraz nauczyciele (n-le) kształcenia zawodowego. T/RM prowadzi kształcenie w 
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zawodach: Technik agrobiznesu (T/Agr): 50 ucz.(6K/44M); T. ekonomista (T/Ek): 74(55K/19M); T. 

logistyk (T/Log): 94(27K/67M).Łączna liczba uczniów w/w zawodów wynosi 218 (88K/130M). 

Wsparciem objętych zostanie 93 (45K/48M) uczestników Projektu, w tym 87 ucz.(40K/47M) oraz 6 

n-lek (6K) kształcących w w/w zawodach .Uczniowie Technikum  stanowią 100 %  grupy docelowej, 

w tym: T/log: 30 ucz.(10K/20M); T/Ek:32 ucz.(27K/5M);T/Agr:25 ucz.(3K/22M). 

 

 

 

Zakres wsparcia 

Projekt pn. „Wspólne działanie” obejmuje wsparciem uczniów ZS/MR poprzez udział 

uczniów w: 

Zadanie 1 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom kierunku Technik Logistyk 

uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych- typ projektu 1a oraz doposażenie 

Pracowni Logistyki i Pracowni Gospodarki Materiałowej- typ projektu 1c (30UP): 

-Wirtualne laboratoria:  2gr.*10ucz.= 20 ucz.*24h/gr.= 48 godz. (24godz./gr.)  

-Gra Trans Edu: 2gr.*10 ucz.=20 ucz.*12h/gr.=24 godz.  

 

Zadanie 2 Kursy i szkolenia umożliwiające uczniom kierunku Technik Logistyk uzyskiwanie wiedzy 

i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy- Typ projektu 1a (30UP): 

-Kurs magazyniera: 2 gr.*10 ucz.= 20 ucz.*33godz./gr.=66godz. 

-Excel dla Logistyki: 2gr.*10 ucz.=20 ucz.*18godz./gr.=36 godz.  

 

Zadanie 3 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom kierunku Technik Ekonomista 

uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych- Typ projektu 1a oraz doposażenie 

Pracowni Techniki Biurowej, Pracowni Ekonomiczno-Rachunkowej i Pracowni Komunikacji w 

języku obcym- Typ projektu 1c (32UP): 

-Warsztaty z księgowości: 2gr.*10 os.=20 ucz.*16godz./gr.=32 godz.  

-Księgowe programy komputerowe: 2gr.*10 os.=20 ucz.*16godz./gr.=32 godz. 

-Warsztaty z PUE- Platforma ZUS: 2gr.*10 os.=20 ucz.*3godz./gr.=6 godz.  

-Warsztaty z analizy ekonomicznej: 2gr.*10 os.=20 ucz.*5godz./gr.=10 godz.  

 

Zadanie 4 Kursy i szkolenia umożliwiające uczniom kierunku Technik Ekonomista uzyskiwanie 

wiedzy i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy- typ projektu 1a (32UP): 

-Obsługa kasy fiskalnej: 2gr.*10 os.=20 ucz.*14godz./gr.=28 godz.  

-Pracownik administracyjno-biurowy: 2gr.*10 os.=20 ucz.*24godz./gr.=48 godz. 

-Kurs przedstawiciel handlowy: 2gr.*10 os.=20 ucz.*24godz./gr.=48 godz.  

 

Zadanie 5 Kursy i szkolenia umożliwiające uczniom kierunku Technik Agrobiznesu uzyskiwanie 

wiedzy i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy (VAT w rolnictwie, Płatności obszarowe, 
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Młody Rolnik, Ubezpieczenia w gospodarstwie rolnym)- Typ projektu 1 a oraz doposażenie Pracowni 

Rolniczej, Warsztatów Szkolnych, Pracowni Przetwórstwa Spożywczego i Pracowni Ekonomiczno-

Biznesowej- typ projektu 1c (25UP): 

-VAT w rolnictwie: 2gr.*10 os.(5 i 15 os.) =20 ucz.*24godz./gr.=48 godz.  

-Płatności obszarowe: 1gr.(15/10 os.)*2godz.*2ed.=4godz. 

-Młody Rolnik: 1gr.(15/10 os.)*2godz.*2ed.=4godz. 

-Ubezpieczenia w gospodarstwie rolnym:1gr.(15/10 os.)*5godz.*2ed.=10godz. 

 

 

Zadanie 6 Kursy umożliwiające uczniom kierunku Technik Agrobiznesu uzyskiwanie wiedzy i 

kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy (prawo jazdy kat. T, kurs kombajnisty, kurs 

chemizacji)- Typ projektu 1a (20UP): 

-Prawo jazdy kat. T: 1gr.(15ucz./5ucz.)*2ed.=20 ucz.*30godz. 

teorii/ed.*2ed.+20godz.praktyki/ucz.=400godz. praktyki, 60godz. teorii 

-Kurs kombajnisty: 1 gr.15os.*24godz.=24godz. 

-Kurs chemizacji: 1gr. (15ucz/5ucz)*2ed.*14godz./gr.=28 godz.  

 

Zadanie 7 Kurs Operatorów wózków widłowych (dla uczniów kierunków: T. Logistyk i T. 

Agrobiznesu) oraz Kurs ABC Firmy (dla uczniów wszystkich 3 kierunków), umożliwiające 

uczestnikom projektu uzyskiwanie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy. 

Typ projektu 1a (60UP): 

-Kurs wózków widłowych: 4 gr. (9-14ucz.)=46 ucz., *42godz./gr. = 168 godz. 

-ABC Firmy: 3gr.(8-10 ucz.)=55 ucz., *24godz./gr.=144 godz. 

 

Zadanie 8 Doradztwo edukacyjno- zawodowe, typ projektu 1a (87UP): 

-grupowe: 4gr. (8-10ucz.)*8godz./gr.=64 godz. 

-indywidualne: 2godz./ucz.*87ucz.= 174 godz.  

 

Zadanie 9 Staże zawodowe zorganizowane we współpracy z pracodawcami.  Typ projektu 1a 

(87UP): 

87 ucz. *150 godz./ucz.  

 

oraz udział nauczycieli (6 n-li) w:  

a. Studia podyplomowych: Kadry i prawo pracy w prawie i praktyce: 2 n-li 
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b. Szkolenie Wirtualne Laboratorium: 3 n-li 

c. Obsługa Programu Finansowo Księgowego Symfonia: 6 n-li 

d. Szkolenie Podstawy inwestowania na giełdzie: 1 n-l 

e. Szkolenie z obsługi zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu: 6 n-li 

 

Kryteria uczestnictwa  

 

Kryteria formalne:  

*w przypadku uczniów:  

- status ucznia Technikum w ZSP w Rawie Mazowieckiej 

- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);  

*w przypadku nauczycieli:  

- status nauczyciela kształcenia zawodowego w Technikum ZSP w Rawie Mazowieckiej 

Kryteria merytoryczne:  

*w przypadku uczniów - kryteria zróżnicowane do poszczególnych zajęć: 

-zgodność zajęć/szkoleń w projekcie z kierunkami kształcenia; 

- pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych: + 1 pkt. za każdy poziom powyżej oceny 

dostatecznej  

- frekwencja na zajęciach min 65%: 1pkt. +1 pkt. za każde 5% powyżej 

*w przypadku nauczycieli:  

- zgodność tematyki studiów/szkolenia z kierunkiem nauczania: 1 pkt. 

 

Kryteria dodatkowe/ premiujące:  

- dziewczęta (do zajęć z logistyki/agrobiznesu) – 2 pkt. 

- chłopcy (do zajęć ekonomicznych)- 2 pkt.  

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 kolejność zgłoszeń.  

III. Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w T/RM   
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2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszenia 

uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie www.zspreymont.edu.pl oraz 

biurze projektu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta, ul. Reymonta 14, 96-200 

Rawa Mazowiecka; 

3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób 

niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie złożyć 

biurze projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

przy ul. Reymonta 14; 

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych 

terminach: 

 styczeń  2018 r. 

 styczeń 2019 r.;  

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana przez 

Koordynatora Projektu;  

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie wymagań 

przedstawionych w niniejszym regulaminie, liczba uzyskanych punktów oraz kolejność 

zgłoszeń;  

7. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym równości 

płci;  

8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone na 

tablicy informacyjnej znajdującej się przy biurze projektu.  

IV. 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 projektu www.zspreymont.edu.pl, 

oraz w biurze projektu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta przy ul. Reymonta 

14, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 

 

 

 

http://www.zspreymont.edu.pl/
http://www.zspreymont.edu.pl/

