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Regulamin naboru i uczestnictwa uczniów w projekcie:
..Budowanie karierv zawodowei uczniów szkół zawodowvch w opolu - 2 edvcia"
nr RPOP.09.02.01 -1 6-0004/1 9
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020
Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

§1
Postanowienia ogólne

1.

2.
3.
4.

Regulamin określawarunki uczestnictwa w projekcie pn, ,,Budowanie kariery zawodowej
uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edyĄa" mającym na celu zdobywanie kwalifikacji
i kompetencji zawodowych przez uczniów 7 szkoł zawodowych Miasta Opola.

Projekt jest współfinansowany ze środkowUnii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w lamach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020,
Siedziba biura projektu mieścisię w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7,45-073
Opole. Okres realizacji projektu: od 01 .06.2020r. do 30.06.2023r. Wszystkie działania powinny
zakończyó się do 30,06,2023r.
Działania będą realizowane przez uczestników projektu z siedmiu szkoł zawodowych miasta
Opola, wybranych zgodnie zzasadami opisanymiw § 3 niniejszego regulaminu, tj.:
Zespół Szkoł Elektrycznych im. T. Kościuszkiw Opolu (ZSEI)
Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu (ZSM)
Zespół Szkoł Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu (ZSEk)

-

Zespół Szkoł Zawodowych im. S. Staszica w Opolu (ZSZ im.S,Staszica)
Zespoł Szkół Zawodowych nr 4 im. Koraszewskiego w Opolu (ZSZnr 4)
Zespół Szkoł Technicznych i Ogólnokształcących im, K,Gzowskiego (ZST|O)
Zespoł Szkół Budowlanych im, Papieża Jana Pawła ll w Opolu (ZSB)
llekroc w regulaminie jest mowa o:
projekcie
a)
oznacza to projekt pn. ,,Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych
w Opolu - 2 edyĄa" realizowany pżez Miasto Opole w ramach Regionalnego Programu
2020 Wsparcie ze środkow
Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) 2014
Europejskiego Funduszu Społecznego;
b) realizatorze oznacza to realizatora projektu, czyli Zespc* Placówek Oświatowych w Opolu, ul.
Torowa 7 , 45-073 Opole, tel.+48 77 423 16 75, sekretariat@zpo.opole,pl;
c) stażu uczniowski - zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe(Rozdział 5, Ań. IZ1a.)rozumie się
przez to uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do
wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, uczniowie technikum i uczniowie
branzowej szkoły l stopnia niebędący młodocianymi pracownikami;
d) kursie zawodowym - Rozumie się pzez to cykl ząęć edukacyjnych realizowanych w celu
zdobycia wiedzy i umiejętnościpraktycznych w określonymzakresie. Kursy zgodne z branżami,
w których kształcą się uczestnicy projektu, zorganizowane zostaną pzez wyspecjalizowane
podmioty zewnętrzne, wyłonione we właściwejprocedurze. W zalezności od specyfiki danego
kursu, oraz formy i wymogów proceduralnych potwierdzenia zdobycia uprawnień, dany kurs
będzie miał odrębnie określonąliczbę godzin iwarunki zaliczenia,,

5.

-

-
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e) zajęciach dodatkowych-

f)
g)
h)

i)
j)

rozumie się przez to cykl ząęć edukacyjnych realizowanych w celu
zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych w określonym zakresie,
szkole - rozumie się przez to objętą wsparciem w ramach projektu szkołę zawodową znajdującą
się na terenie Miasta Opola;
uczniu - rozumie się pzez to ucznia/uczennicę, który uczęszcza do szkoły zawodowej biorącej
udział w projekcie;
uczestniku projektu rozumie się przez to ucznia/uczennicę, który podpisał deklarację
uczestnictwa w projekcie i został zakwalifikowany do udziału w stazu uczniowskim i/lub kursie
zawodowym i/lub zajęciach dodatkowych w ramach projektu;
RPO WO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 20142020,
oznacza to siedzibę Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu, przy ul.
biurze projektu
Torowej 7,

-

-

§2

Cel, założenia i formy wsparcia w projekcie

1.

Celem projektu jest:
Głównym celem projektu jest zwiększenie jakościopolskiego kształcenia zawodowego wŚród
uczniów 7 szkół zawodowych Miasta Opola zgodnych z podstawą programową kształcenia
zawodowego. Celem projektu jest równiez doskonalenie umiejętnościi kwalifikacji zawodowych
nauczycieli kształcenia zawodowego popzez udział w kursach zawodowych i studiach
podyplomowych. Dodatkowo w ramach projektu nastąpi silniejsze powiązanie szkół z rynkiem
pracy popżez programy stazy uczniowskich oraz realizacje kursów i zĄęc podnoszących
kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy,
2. Założeniem projektu jest realizaila następujących działan zgodnych z wnioskiem
o dofinansowanie dla uczniów z siedmiu szkół zawodowych Miasta Opola:
a) Działanie nr 1- OrganizaĄa staży uczniowskich dla 415 uczniów siedmiu szkół zawodowych
w latach 2020- 2023r,;
b) Działanie nr 2 - Organizacja kursów zawodowych dla 428 uczniów z siedmiu szkół
zawodowych: ZSEk, ZSElektr, ZSI\A, ZSZ im. S.Staszic, ZSZ nr 4, ZST|O, ZSB z Miasta
Opola, umożliwiających uzyskanie/uzupełnienie wiedzy/umiejętności oraz kwalifikacji

c)

zawodowych;
siedmiu
Działanie nr 3 - Organizacja zĄęc dodatkowych (koł szkolnych) dla 428 uczniów
szkół zawodowych: ZSEk, ZSElektr, ZSM, ZSZ im. S,Staszic, Z3Z nr 4, ZST|O, ZSB z
Miasta Opola, umożliwiających uzupełnienie wiedzyiumiejętności w zakresie rozwijania

z

kompetencji kluczowych lub umiejętności;
d) Działanie nr 4 - Organizacja 35 stazy dla nauczycieli z7 szkoł zawodowych ZSEk, ZSElektr,
zsM, zsz im, S.Staszic, ZS7 nr 4, ZST|O, ZSB z zakresu realizowanego kształcenia
zawodowego w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz organizaĄa dla 25
nauczycieli kształcenia zawodowego (ZSB, ZSM, ZSZ nr 4, ZSek, ZST|O, ZSZStaszic, ZSEI,
wsparcia w postaci kursów kwalifikacyjnych/nadających kompetencje/studiach
podyplomowych, z zakresu realizowanego kształcenia zawodowego w celu
doskonalenia/nabycia kwalifikacji zawodowych (zasady naboru nauczycieli okreŚlone w
Regulaminie rekrutacji nauczycieli do udziału w projekcie pn. ,,Budowanie kariery zawodowej
uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja", w ramach priorytetu lX Wysoka jakoŚĆ
edukacji Działania 09.02 - Rozwoj kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 - Wsparcie
kształcenia zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
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Europejskiego -Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 201 4-2020.)
e) Działanie nr 5- utworzenie pracowni w szkołach zawodowych w zakresie nowych zawodów
(wyposazenie pracowni dydaktycznych).
3. Każdy uczestnik (uczeń) biorący udział w staźu uczniowskim musi również uczestniczyć w
kursie zawodowym lub/i zajęciach dodatkowych.
4, Ostateczną decyzję o skierowaniu uczestnika do udziału w wybranej formie wsparcia/rodzaju
wsparcia (rodzaju kursu) podejmuje realizator projektu na podstawie posiadanych zasobów, w
szczególności zasobów finansowych oraz liczby miejsc przewidzianych dla danej formy
wsparcia.
5, Po ukończeniu kursów zawodowych, uczestnik projektu otzymuje zaświadczenie lub

6.
7.

ceńyfikat.
Projekt w co najmniej 60% skierowany jest do osób zamieszkałych na terenach wiejskich
(tj, przynajmniej 290 uczestników projektu (uczniów).
Projekt w 30% (co najmniej 129 uczniów), skierowany jest do grup defaworyzowanych,
w szczególności osób żyjących w ubóstwie, osób niepełnosprawnych lub z innych grup
defaworyzowanych, Przez grupy defaworyzowane rozumie się: osoby niepełnosprawne, osoby
przedwcześniekończące naukę zagrożone przedwczesnym wypadnięciem
systemu
oświaty,osoby niedostosowane społecznie, osoby żyjące w ubóstwie czy doświadczające
przejawów dyskryminacji,

i

z

§3
Warunki udziału w projekcie oraz zasady rekrutacji

1.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria

a)
b)

Posiada status ucznia szkoły wymienionej w § 1, pkt 4,

złożyławypełniony i podpisany przez ucznia i/lub jego rodzicóMopiekunów
prawnych1 ,,Deklaracji udziału w pĄekcie" stanowiącego załącznik nr 1 do
Regulaminu,

2. Rekrutację uczestników projektu prowadzi realizator,
3. Ogłoszenie o terminie i miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów
realizator umieszcza na tablicach ogłoszeń w szkołach oraz stronach internetowych szkół
biorących udział w Projekcie.
4. Zgłoszenia, ktore wpłyną po terminie, będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy liczba
uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie mniejsza niżliczba miejsc.
5. Rekrutacja będzie rozstzygana będzie wieloetapowo, do momentu uzyskania wskazanej w §
2 ust. 2liczby osób w poszczególnych działaniach.
6. Aożenie dokumentów przez uczniów nie jest jednoznaczny z zakwalifikowaniem się do
udziału w projekcie.

7. Rezygnacja
r

z

odzical prawnego

udziału w projekcie następuje
o

na

pisemny wniosek ucznia

pieku na.

8, Skreślenie z listy uczestników projektu następuje, gdy:
a) uczeń rezygnuje ze szkoły,
1 (dotyczy uczniów niepełnoletnich, którzy nie ukończyli 18 roku życia w momencie złożenia dokumentów do udziału w projekcie)
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9, Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem:

a) jasnych, przejzystych

i

ogólnodostępnych

zasad

przedstawionych powyżej

zapewniając tym rÓWny dostęp do informacji;

b) zasad

rekrutacji eliminujących wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płec, wiek,
wyznanie, przynaleznośc rasową, miejsce zamieszkania, pochodzenie, religię,
n iepełnosprawność,orientacje seksual ną, sytuację m aterialną;

c) zasady
d) zasady

rowności szans kobiet i mężczyzn;

przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

§4

Obowiązki i prawa uczestników projektu
1. Uczestnik ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym w ramach projektu.
Nieobecności dopuszczalne są jedynie w pzypadkach losowych tj. w szczególności w
przypadku choroby.
2, Obowiązki uczestnika projektu:
a) wypełnienie wszelkich dokumentów związanych z realizaĄą projektu,
b) zapoznania się i przestrzeganie regulaminu rekrutacji oraz innych przepisów
obowiązujących w miejscach gdzie organizowane są formy wsparcia w tym
przestzegania obowiązujący ch przepisów BH P.
c) systematyczne uczestniczenie w zajęciach w ramach projektu zgodnie z ustalonym
harmonogramem ząęć,
d) biezącego informowania o wszystkich zdazeniach mogących zakłócić jego udział w
projekcie oraz usprawied liwien ia ewentual nych nieobecności na zajęciach
godnego
e)
reprezentowania szkoły oraz realizatora projektu w trakcie odbywania formy
wsparcia (zakaz spozywania napojow alkoholowych i innych środków odurzających
podczas realizacji);
f) bieżącego informowania realizatora projektu o wszystkich nieprawidłowościachw
r ealizaĄi formy ws pa rcia
3. Uczeń biorący udział w kursach lub zajęciach dodatkowych musi spełnić kryterium obecności
w co najmniej 80% godzin ząęc danej formy wsparcia.
4, W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia lub przekroczenia
nieobecności powyzej 20o/o godzin zĄęc na kursie lub zajęciach dodatkowych zostanie
wykluczona zudziału w danej formie wsparcia.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, uczestnik projektu ma obowiązek
pzedstawić pisemne oświadczenie o powodach rezygnacji potwierdzone pżez rodzica lub
opiekuna prawnego.
6. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji i są zobowiązani do
udzielania informacji na temat realizaĄi projektu osobom i instytucjom zewnętrznym
upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu.
7, Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
a) bezpłatnego udziału w formach wsparcia w ramach projektu;
b) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie,
;
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§5

postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2O14-2020 a także przepisy wynikające z właściwychaktów prawa
wspólnotowego i krajowego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem prawo do podjęcia ostatecznych
decyzji posiada realizator projektu w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub
wprowadzenia dodatkowych postanowień.
4, Regulamin obowiązuje w całym okresie realizaĄi projektu.
Załączniki,.

Załącznik nr 1- Deklaracja uczestnika projektu

Dyrektor

Zesoołu Placówęi 0$wiatowych w 0polu

|^

,Iró\

.,. ..^gr-Llrrrł,lc.Klłbalc,zl:ł. .,. ... ,.. ...

(pieczęć i podpis Realizatora projektu)

DYREKTOR ;.

Zespołu, S.- k {lł r, e klryczfll1rll

'!tu2,},3{;;ry:

Akceptuję do realizacji:

mgr Dańusz Dobrowolsld

(pieczęó i podpis Dyrektora danej szkoły)
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