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REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU „ELEKTRONIK PRZYSZŁOŚCI” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Elektronik przyszłości”, który 

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, na 

podstawie umowy o dofinansowanie RPLD.11.03.01-10-0036/15-00. 

2. Projekt realizowany jest przez Miasto Łódź/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana 

Szczepanika w Łodzi.  

3. Działania realizowane są na rzecz uczestników projektu spełniających warunki uczestnictwa 

określone w § 3. 

4. Projekt realizowany jest od 01.10.2016 do 30.09.2018. 

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji 

projektu pozostaje w gestii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 oraz Kierownika 

Projektu. 

§ 2 

Założenia Projektu 

1. Celem ogólnym Projektu jest: podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZSP10 

w Łodzi poprzez organizację zajęć dodatkowych wzmacniających kompetencje naukowo-

techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki, wyjazd naukowy do Parku Technologicznego IPC 

we Włocławku oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach m.in. prowadzących działalność 

w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE). Uzupełnieniem działań w projektu jest 

wdrożenie w szkole programu doradztwa zawodowego, wykorzystanie na doradztwie produktu 

finalnego z projektu innowacyjnego z POKL "Aktywny Absolwent" i zakup nowoczesnego 
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sprzętu do pracowni zawodowej zgodnie z katalogiem wyposażenia pracowni zawodowych 

opracowanym przez MEN. 

2. Udział w projekcie skierowany jest do 100 uczniów i uczennic szkoły oraz 2 nauczycieli 

i 1 nauczycielki. 

3. Zaplanowane w projekcie działania obejmują: 

a) Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów (5-dniowe szkolenie na terenie szkoły 

z nowoczesnych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych, jednodniowy wyjazd 

naukowy do Parku Technologicznego IPC we Włocławku); 

b) Doradztwo edukacyjno-zawodowe; 

c) Staże zawodowe (150 godz.); 

d) Organizację szkoleń dla 2 nauczycieli i 1 nauczycielki. 

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. 

§ 3 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutację uczestników projektu prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

Kierownik i Szkolny Koordynator Projektu, wychowawcy klas 3Te, 3Tm i 3Tt pod 

przewodnictwem dyrektora szkoły. 

2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem projektu, tj. X 2016 (klasy III 50 os.) 

i IX 2017 r. (obecne klasy II 50 os.) 

3. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie z godnie z zasadą równych szans 

w dostępie do udziału zajęciach realizowanych w ramach projektu. 

4. Procedura rekrutacji uczniów i uczennic obejmuje następujące etapy: 

a) złożenie przez ucznia deklaracji uczestnictwa stanowiącej zgłoszenie do udziału w projekcie 

(załącznik nr 1) – w przypadku ucznia niepełnoletniego podpisanej przez rodzica; 

b) ustalenie listy zakwalifikowanych do projektu i listy rezerwowej zgodnie z postanowieniami 

§ 4; 
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c) podpisanie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami 

załączników 4 i 5 do umowy o dofinansowanie projektu przez uczniów zakwalifikowanych do 

projektu. (załącznik nr 2). 

5. Rekrutacja nauczycieli i nauczycielek do projektu obejmuje następujące etapy: 

a) złożenie przez kandydata wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1); 

b) podpisanie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami 

załączników 4 i 5 do umowy o dofinansowanie projektu (załącznik nr 2). 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca kryteria: 

a) Kryteria formalne: 

 Uczennice i uczniowie: status ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi oraz 

zgoda rodziców na uczestnictwo w projekcie (jeżeli dotyczy). 

  Nauczyciele/nauczycielki: status n-la Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi. 

b) Kryteria merytoryczne: 

 Nauczyciele: zgodność kierunków studiów podyplomowych/szkoleń z kierunkami 

i problematyką nauczania; 

 Uczniowie: 

- Uczestnictwo kobiet – 20 pkt. 

- Kierunek: technik elektronik – 10 pkt., pozostałe 5 pkt. 

- Rekomendacja wychowawcy – 1-5 pkt.  

Komisja rekrutacyjna dokonuje ostatecznej weryfikacji formularzy zgłoszeniowych. W przypadku 

takiej samej liczby punktów, Komisja rekrutacyjna zdecyduje o zakwalifikowaniu się ucznia do 

projektu. 

2. O przyjęcie do projektu w ramach poszczególnych zadań decydować będzie liczba uzyskanych 

punktów, po spełnieniu kryteriów formalnych i merytorycznych. 
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3. Komisja Rekrutacyjne przygotuje listę podstawową oraz rezerwową uczestników projektu. 

4. Podczas jednej rekrutacji do projektu może być zakwalifikowanych do udziału 50 uczestników 

w każdym roku.  

§ 5 

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

1. Każdy uczestników Projektu ma prawo do: 

a) udziału w zajęciach gwarantowanych w ramach projektu, 

b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, 

c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć, 

d) otrzymania certyfikatu uczestnictwa oraz ukończenia szkolenia potwierdzającego nabycie 

kwalifikacji. 

2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a)  złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w projekcie, 

b) obecności we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu, 

c) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio 

monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu. 

3. W czasie trwania projektu uczestnik mają możliwość korzystania z porad prowadzących 

zajęcia. 

§ 6 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, gdy rezygnacja zostanie 

zgłoszona do Kierownika Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem udzielanego wsparcia – pod 

warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji. 

2. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja uczestników z udziału w Projekcie jest dopuszczalna 

w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia 

w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. 
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3. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia z projektu jego miejsce zajmuje 

pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników projektu z  listy osób 

biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu w przypadku naruszenia przez 

niego niniejszego regulaminu. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego regulaminu. 

2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika 

Projektu w porozumieniu z zespołem nauczycieli. W uzasadnionych przypadkach Kierownik 

może konsultować się z opiekunem projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Łódzkiego. 

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu. 


