
Projekt „Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

REGULAMIN 
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§1 Informacje o projekcie
1. Projekt pn.: „Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie” realizowany jest przez Powiat

Bełchatowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI Edukacji
Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe

2. Biuro  projektu:  Wydział  Inwestycji,  Strategii  i  Zamówień  Publicznych  Starostwa  Powiatowego  w  Bełchatowie,  ul.  Pabianicka  26,  
97- 400 Bełchatów, pok. 19A, tel. 44 733 66 07 – Koordynator projektu Pani Emilia Podedworna/ As. Koordynatora Pani Kamila Wolska.

3. Projekt przeznaczony jest dla osób uczących się/ pracujących na obszarze województwa łódzkiego obejmujący:

- 20 uczniów/ uczennic szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie,  
w tym: 10 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i 10 uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,

- 12 nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie.

4. Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 31.08.2020 r.

5. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§2 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pn.: „Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe
niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie”

§3 Warunki uczestnictwa dla uczniów
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie następujących kryteriów:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- status ucznia/ uczennicy Branżowej Szkoły I Stopnia na kierunku kucharz i ogrodnik lub Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,
- miejsce zamieszkania za terenie województwa łódzkiego.

2. O zakwalifikowaniu osoby do projektu, oprócz kryteriów określonych w pkt 1, będzie decydował także bieżący stan zdrowia.
3. Dyrekcja szkoły oraz rodzic/ opiekun prawny podejmują decyzję o ostatecznym wyborze odpowiednich zajęć dodatkowych.
4. Uczeń/ uczennica może skorzystać z kilku rodzajów zajęć dodatkowych w ciągu trwania całego projektu.
5. W  celu  weryfikacji  spełnienia  kryteriów  określonych  w  pkt  1  jest  złożenie  w  sekretariacie  szkoły  lub  biurze  projektu  czytelnie

wypełnionego oraz podpisanego przez osoby uprawnione Formularza zgłoszeniowego z niezbędnymi załącznikami: 
- Oświadczenie uczestnika projektu,
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgodny na udostępnienie swojego wizerunku,
- kserokopia legitymacji szkolnej lub zaświadczenie o statusie ucznia danej szkoły,
- kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

§4 Warunki uczestnictwa i zasady rekrutacji nauczycieli
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie następujących kryteriów:

- kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego, w przypadku nauczyciela Szkoły Branżowej I Stopnia,

- zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bełchatowie,
- miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego.

2. Dyrekcja  szkoły  podejmuje  decyzję  o  skierowaniu  swojego  pracownika  na  wybraną  przez  niego  formę  wsparcia  w  projekcie  po
uprzednim wyrażeniu przez niego chęci podnoszenia kompetencji/ kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy.

3. Nauczyciel może skorzystać wyłącznie z jednej formy wsparcia w ciągu trwania całego projektu.
4. W  celu  weryfikacji  spełnienia  kryteriów  określonych  w  pkt  1  jest  złożenie  w  sekretariacie  szkoły  lub  biurze  projektu  czytelnie

wypełnionego oraz podpisanego Formularza zgłoszeniowego z niezbędnymi załącznikami: 
- Oświadczenie uczestnika projektu,
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- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgodny na udostępnienie swojego wizerunku,
- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie/ kwalifikacje zawodowe,
- zaświadczenie Dyrektora szkoły o zatrudnieniu,
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

5. Zasady przebiegu rekrutacji dla nauczycieli obowiązują zgodnie z zasadami podanymi w §4 pkt 5 – 7.
6. Komplet  dokumentów  rekrutacyjnych  zostanie  rozpatrzony  przez  Komisję  rekrutacyjną  w  składzie:  Koordynator  projektu/  As.

Koordynatora, Dyrektor/ z-ca Dyrektora.
7. Przystąpienie do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur.

§5 Zasady rekrutacji uczniów
1. Proces rekrutacji obejmuje zaproszenie do udziału w projekcie uczniów/ uczennic przez Dyrektora szkoły i Koordynatora projektu.
2. W  ramach  działań  informacyjno  –  promocyjnych  zostaną  udostępnione  plakaty  i  ulotki  w  szkole  oraz  opublikowane  na  stronie

internetowej szkoły i powiatu.
3. Terminy rekrutacji będą publikowane na stronach internetowych.
4. Dopuszcza się możliwość przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej liczby uczestników.
5. Formularz zgłoszeniowy wraz ze wzorami oświadczeń i Regulaminem będzie dostępny w formie papierowej w sekretariacie szkoły,  

i biurze projektu oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Powiatu Bełchatowskiego  www.powiat-belchatowski.pl i szkoły
www.soswbelchatow.szkolnastrona.pl

6. W przypadku pobierania dokumentów aplikacyjnych ze stron internetowych należy je wydrukować dwustronnie i w kolorze.
7. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie i czytelnie wypełnione zgłoszenia, opatrzone datą i podpisem osób uprawnionych.
8. Komplet  dokumentów  rekrutacyjnych  zostanie  rozpatrzony  przez  Komisję  rekrutacyjną  w  składzie:  Koordynator  projektu/  As.

Koordynatora, Dyrektor/ z-ca Dyrektora, psycholog szkolny, dwóch nauczycieli.
9. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.
10. Odwołanie od decyzji Komisji można składać w terminie 14 dni od dnia upublicznienia listy.
11. Osoby, które nie zakwalifikują się projektu ze względu na brak miejsc, znajdą się na liście rezerwowej.
12. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do projektu jedynie w przypadku wcześniejszego odejścia biorącego udział  

w projekcie uczestnika.
13. Przystąpienie do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur.

§6 Prawa i obowiązki uczestników projektu
1. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
2. Udział w projekcie mają zapewniony zarówno mężczyźni jak i kobiety.
3. Projekt zapewnia dostępność dla osób z niepełnosprawnościami*.
4. Uczestnikowi niepełnosprawnemu przysługuje prawo do skorzystania z mechanizmu racjonalnych usprawnień w przypadku zaistnienia

takiej potrzeby.
5. Uczestnik projektu ma prawo zgłaszać Realizatorowi projektu swoje uwagi i opinie dotyczące przeprowadzanych działań, w tym oceniać

celowość i przydatność form wsparcia oraz sposób ich realizacji.
6. Każdy uczeń/ uczennica uczestniczy przez 3 semestry szkolne w wybranych zajęciach dodatkowych w następującym zakresie:

1.  2 godziny tygodniowo/ 34 godz. w semestrze/ 102 godziny łącznie w projekcie na następujące zajęcia:
- Kuchnia na co dzień i świąteczna
- Z kuchnia przez Europę: I semestr – kuchnia francuska, II sem. – sztuka carwingu, III sem. – kuchnia polska
- Europejskie biuro reklamy i dziennikarstwa
- Florystyka sposobem na życie: I sem. – florystyka świąteczna, II sem. – florystyka okolicznościowa, III sem. ozdoby florystyczne
- Bukiety i kwiatowe ogrody przez cały rok
- Szyjemy dla siebie i dla domu
- Ceramiczne kreacje inspirowane sztuką europejską
- Język angielski szansą rozwoju zawodowego

2. 1 godzina tygodniowo/ 17 godz. w semestrze/ 51 godziny łącznie w projekcie na następujące zajęcia:
- Sztuka użytkowa – Witraż
- Koło osób prowadzących nowoczesne gospodarstwo domowe.

7. Uczniowie  w  trakcie  oraz  po  zakończeniu  zajęć  dodatkowych  nabędą  kompetencje  zawodowe  w  oparciu  o  jednolite  kryteria
wypracowane na poziomie krajowym w ramach następujących etapów: I – zakres, II – wzorzec, III – ocena i IV – porównanie.

8. Każdy uczeń/ uczennica po zakończeniu zajęć dodatkowych otrzyma certyfikat potwierdzający fakt nabycia kompetencji zawodowych.
9. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 70% obecności na zajęciach dodatkowych. Każda nieobecność wymaga usprawiedliwienia.
10. Każdy uczeń/ uczennica zobowiązany jest do odbycia 150 godzin płatnych praktyk zawodowych we wskazanym przez Dyrektora szkoły

przedsiębiorstwie.
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11. Uczestnik praktyk ma zapewnione wszelkie niezbędne wyposażenie, w tym odzież roboczą, szkolenie BHP, badania lekarskie i inne
wymagane specyfiką zawodu, ubezpieczenie  nnw i oc oraz dowóz, w przypadku odbywania praktyk poza miastem Bełchatów.

12. Uczestnikowi praktyk zawodowych przysługuje stypendium w kwocie 1800 zł za odbyte 150 godzin.
13. Warunkiem otrzymania stypendium jest 100% obecności na praktykach. Każda nieobecność wymaga usprawiedliwienia oraz odrobienia

zaległych godzin.
14. Każdy uczeń/ uczennica na zakończenie projektu otrzyma zaświadczenie o odbytych praktykach oraz certyfikat potwierdzający udział w

projekcie.
15. Skreślenie z listy uczestników projektu następuje, gdy uczeń/ uczennica:

- rezygnuje ze szkoły, z przyczyn niezależnych od Realizatora np. zdarzenie losowe, drastyczne pogorszenie stanu zdrowia,
- opuszcza notorycznie zajęcia lub praktyki,
- nie usprawiedliwia nieobecności i nie odrabia zaległości na praktykach.

16. Rodzic/  prawny opiekun  ma obowiązek  podpisać  Załącznik  Nr  1  do Regulaminu  w przypadku  wyrażenia  zgody na  udział  dziecka  
w projekcie. Nie podpisanie zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości przyjęcia ucznia/ uczennicy do projektu.

17. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik lub rodzic/ prawny opiekun uczestnika zobowiązany jest powiadomić pisemnie
Realizatora projektu o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji w terminie 7 dni roboczych.

18. Uczeń/ uczennica skreślony/a  z  listy  uczestników albo w przypadku  rezygnacji  z  udziału  w projekcie  zostaje obciążony dotychczas
poniesionymi kosztami udziału w projekcie oraz zwraca otrzymane materiały dydaktyczne do szkoły.

19. Każdy nauczyciel uczestniczy w wybranej formie wsparcia w następującym zakresie:
- Kurs dekorowania wyrobów cukierniczych – 16 godz./1 uczestnika
- Kurs kuchni francuskiej – 40 godz./ 1 uczestnika
- Kurs Carvingu (trzystopniowy) – 26 godz./ 1 uczestnika
-  Komunikacja  wizualna  i  projektowanie  graficzne  w  mediach  lub  kierunek  równoważny  –  studia  podyplomowe  –  2  semestry/  
1 uczestnika
- Kurs florystyczny – etap podstawowy i zaawansowany – 120 godz./1 uczestnika
- Kurs projektowania ogrodów – 80 godz. / 1 uczestnika
- Kurs krawiecki I i II stopnia – 160 godz. / 1 uczestnika
- Kurs Ceramika w edukacji i terapii I stopnia – 60 godz./ 1 uczestnika
- Cykl czterech kursów witrażownictwa – 98 godz./ 1 uczestnika

20. Nauczyciele w trakcie oraz po zakończeniu wsparcia nabędą kompetencje zawodowe w oparciu o jednolite kryteria wypracowane na
poziomie krajowym w ramach następujących etapów: I – zakres, II – wzorzec, III – ocena i IV – porównanie. Nauczyciel, który ukończy
studia podyplomowe uzyska kwalifikacje.

21. Nauczyciel  po  zakończeniu  wsparcia  otrzyma  certyfikat/  zaświadczenie  potwierdzający  fakt  nabycia  kompetencji  zawodowych  lub
dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji. 

22. Warunkiem  otrzymania  dokumentu  potwierdzającego  nabycie  kompetencji/  uzyskanie  kwalifikacji  określa  Realizator  danej  formy
wsparcia.

23. Nauczycielowi przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów podróży i/lub noclegu w formie delegacji jak za podróż służbową.
24. Każdy nauczyciel zakwalifikowany do projektu zobowiązany jest przeprowadzić przydzielone przez Dyrektora szkoły zajęcia dodatkowe

dla uczniów w zakresie wskazanym w §5 pkt 3.1 i 3.2
25. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie przydzielonych godzin zajęć dodatkowych zgodne z aktualną stawką za

godzinę ponadwymiarową oraz stopniem zawodowym na podstawie KN.
26. Każdy  uczestnik  projektu  zobowiązany  jest  do  punktualnego,  sumiennego  i  aktywnego  uczestnictwa  w  każdej  formie  wsparcia

potwierdzonego każdorazowo na liście obecności.
27. Uczestnik  projektu jest  zobowiązany  do wypełniania  ankiet  ewaluacyjnych  i  innych wymaganych  dokumentów w trakcie  realizacji

projektu jak i udziału w procesie ewaluacji nadzorowanej przez Instytucję Zarządzającą – Województwo Łódzkie.
28. Uczestnik projektu jest zobowiązany do bieżącego informowania o wszelkich zmianach, w tym danych teleadresowych.
29. Uczestnik projektu jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

* osoby z niepełnosprawnościami – na potrzeby projektu przyjęto stosowanie definicji osób z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązująca definicją Wytycznych w zakresie realizacji
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020

§7 Przepisy końcowe
1. Nadzór nad prawidłową realizacją projektu sprawował będzie Kierownik projektu przy współpracy Koordynatora projektu, Asystenta

koordynatora oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bełchatowie.
2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Realizator projektu.
3. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu.
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* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej Regulamin powinien zostać podpisany przez jej prawnego opiekuna.

Załącznik nr 1 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział  mojego syna/ mojej córki* …………………………………………………………………………………… w projekcie  
pn.:  „Zawodowo  Damy  Radę!  Wsparcie  zawodowe  niepełnosprawnych  uczniów  SOSW  w  Bełchatowie”,  realizowanym  przez  Powiat
Bełchatowski.

Równocześnie  oświadczam,  że  zapoznałem/  am  się  z  Regulaminem  rekrutacji  i  uczestnictwa  w  projekcie  oraz  akceptuję  jego  zapisy
i zobowiązuję się do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem jego zapisów przez moje dziecko.

 

* niepotrzebne skreślić
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            …..……………………………………… ……………............................…………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

            …..……………………………………… ……………............................…………………………
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