REGULAMIN UCZESTNICTWA
w projekcie „Nowy zawód-instruktor praktycznej nauki zawodu”
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt „Nowy zawód-instruktor praktycznej nauki zawodu” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.
2. Realizatorem projektu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku.
3. Funkcję Instytucji Zarządzającej dla niniejszego projektu pełni Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego.
4. Uczestnikami projektu są osoby, które spełniają kryteria określone w § 3 niniejszego regulaminu
i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin uczestnictwa określa proces rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowy zawódinstruktor praktycznej nauki zawodu”.
2. Projekt skierowany jest do 50 osób (30K+20M) dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy
zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
3. Okres realizacji projektu – od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
4. Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia
i szkolenia zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do
regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:


rekrutację;



weryfikację uczestników do projektu;



organizację pozaszkolnej formy kształcenia zawodowego;

 organizację praktyk metodycznych w otoczeniu społeczno-gospodarczym.
5. Biuro projektu mieści się w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku Oddział
w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 –
16:00.
6. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
7. Zaplanowano w projekcie następujące formy wsparcia:
 80 godz. kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Cel-nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki,psychologii,
metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie praktycznej nauki
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zawodu.
Uczestnicy zdobędą zawód nauczyciela/instruktora praktycznej nauki zawodu-kod:232001
(na podstawie rozporządzenia MPiPS w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania).
Wymagania wstępne dla uczestników projektu:
 co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym
w zakres zawodu, którego będą nauczać, lub
 świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo
świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub
policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do
zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą
nauczać, lub
 świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub
równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym
zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego,
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego,
kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium
zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą
nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu
zawodowego, lub
 dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu,
którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu
dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co
najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
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§3
Proces rekrutacji
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w 5 edycjach naboru.
Terminy naboru:
 01-28 luty 2017 r.
 01-30 kwiecień 2017 r.
 01-30 czerwiec 2017 r.
 01-31 sierpień 2017 r.
 01-31 październik 2017 r.
Formularze rekrutacyjne można dostarczać osobiście do biura projektu od poniedziałku do piątku
w godz.8.00-16.00,drogą pocztową ,liczy się data wpływu).
Formularz, który wpłynie po terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.
Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zamknięcia naboru
w przypadku osiągnięcia zakładanych wskaźników realizacji celu.
W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby uczestników realizator
projektu przewiduje dodatkowy nabór formularzy rekrutacyjnych.
Wzór formularza dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu
www.zdzkutno.pl.
Formularz rekrutacyjny powinien zostać wypełniony w języku polskim w sposób czytelny.
Formularze rekrutacyjne zostaną ocenione w oparciu o spełnieniu kryteriów formalnych zawartych
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w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu
i merytorycznych kwalifikacji, umiejętności, doświadczenie-maksymalnie 30 punktów.
Dodatkowe punkty przyznawane dla osób, które będą instruktorami praktycznej nauki zawodu
w branżach strategicznych zdefiniowanych w Regionalnej Strategii

Innowacji

Województwa

Łódzkiego (RIS):
o Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
o Zaawansowane materiały budowlane
o Medycyna, farmacja, kosmetyki
o Energetyka, w tym odnawialne źródła energii
o Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno spożywcze

o Informatyka i telekomunikacja
oraz w zawodach nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodowej szkolnictwa zawodowego lub
w których występuje deficyt na Reg.lub lokalnym rynku pracy-maksymalnie 10 punktów.
10.W ramach procesu rekrutacyjnego do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 50
osób(30Ki20M) dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem uprawnień
pedagogicznych.
11.Utworzona zostanie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji we wstępnym etapie udziału
w projekcie, dopuszcza się możliwość zakwalifikowania kolejnych osób
do projektu
z listy rezerwowej, z uwzględnieniem kryteriów pierwszeństwa określonych we wniosku
o dofinansowanie.
12.Każda osoba przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zostanie zobligowana do zapoznania
się z niniejszym regulaminem.
13.Regulamin uczestnictwa dostępny będzie w biurze projektu oraz na stronie internetowej.
14.Zespół Zarządzający zweryfikuje pod względem formalnym dane zawarte w dokumentach
rekrutacyjnych i sporządzi listę uczestników projektu.
15.Dokonując oceny formularzy rekrutacyjnego brane będą pod uwagę dowolne źródła informacji,
mające znaczenie dla oceny formularzy, w tym dane publiczne dostępne w rejestrach.
16.Rekrutacja odbywać się będzie z zachowaniem zasady równego dostępu i równego traktowania
wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie z poszanowaniem zasady dobrowolności
i bezpłatnie udzielanego wsparcia. Projekt przewiduje równy dostęp zarówno dla kobiet ,mężczyzn,
osób z niepełnosprawnościami.
17.Proces rekrutacyjny prowadzony w sposób rzetelny i bezstronny nie przewiduje procedury
odwoławczej.
18. Uczestnik zakwalifikowany do projektu może zostać skreślony z listy uczestników projektu
w przypadku naruszania zasad uczestnictwa w formach wsparcia.
19. Skreślenia z listy uczestników projektu dokonuje kierownik projektu.
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§4
Obowiązki uczestników projektu
1. Każdy uczestnik zobowiązuje się do:
a) wypełnienia kompletu wymaganych dokumentów,
b) zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i poświadczenia tego faktu w formie
oświadczenia,
c) uczestnictwa w minimum 80% zajęć w ramach każdej zaplanowanej formy kształcenia,
potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności,
d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania form wsparcia,
e) przystąpienia do zaliczeń/egzaminów końcowych,
f)

bieżącego informowania kierownika projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
jego dalszy udział w projekcie,

g) odbycia praktyk metodycznych w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
h) zapoznania się z art.233 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie informacji
niezgodnych z rzeczywistością i poświadczenia tego faktu w formie oświadczenia.

§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.
2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez kierownika projektu
3. Realizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestnika projektu w przypadku wstrzymania
finansowania projektu przez Instytucję Pośredniczą, w tym również spowodowanego brakiem
środków na realizację projektu.

Sporządził: Renata Korycka
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