Ft.ndt#ze
El,op(żsĘk
-1 --, ą 1 .+,* t c.-*J* . + . ',

Ja

`t,.:o#f"Ę:uTĘd-

lhia Europejska
EUł'Sa.erjiłir`€ź\aE6żsjot€±Ll`??+

P f) n *: A R P A r K ! f

Projekt „KŚztałcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoly z
przedsiębiorcami w pmcesie naiuczania zawoduł" wSpóffinansowany ze środków Unii

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
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REGULAMIN REKRUTACJI
I

UCZESTNICTWA

w projekcie „Kształcenie uczniów w powiązaniu

z potrzebami

pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie
nauczania zawodu." W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego Lata 2014-2020

Kapitał Ludzki, Priorytet lx

„Jakość edukacji i kompetencji w regionie '', Działanie 9.4 „Poprawa jakości

kształcenia

zawodowego w ramach

konkursu

nr RPP]{.09.04.00-IP-01-18-

012/17
§1

Definicje
1.

Projekt „Kształcenie uczniów w powiązaniu

z potrzebami pracodawców.

WspółpFa€a szkoły- z pfzedsiębiofcamL w pfo€esie nau€zaria zaw®dtL."
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego, Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie ",

Działanie 9.4 „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach konkursu
nrRPPKJQ9ŁQ4ŁQO.-LP-Q1-1&-0.12/17..
Z.

Lider projektu: Powiat Leski/Zespół Szkól Technicznych i Artystycznych w Lesku
AI. Jana Pawła 1118 a,38-600 Lesko

3.

Partner projektu:

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o. o.,

w Rzeszowie , ul. Partyzantów 1 A, 35-242 Rzeszów

z siedzibą
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Projekt „Kśztałcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoly z
przedsięl]iorcami w procesie nauczania za\mdu." WSpóffinansowany Ze Środków Unii

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
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REGULAMIN REKRUTACJl
1

UCZESTNICTWA

w projekcie „Kształcenie uczniów w powiązaniu

z potrzebami

pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie
nauczania zawodu." W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego Lata 2014-2020

Kapitał Ludzki, Priorytet lx

Jakość edukacji i kompetencji w regionie '', Działanie 9.4 „Poprawa jakości

kształcenia

zawodowego w ramach

konkursu

nr RPP]{.09.04.00-IP-01-18-

012/17
§1

Definicie
1.

Projekt „Kształcenie uczniów w powiązaniu

z potrzebami pracodawców.

WspółpFa€a szkoły. z pfzedsiębiofcami w pfocesie nati€zaria zawodtL."
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego, Priorytet lx „Jakość edukacji i kompetencji w regionie '',

Dziatanie 9.4 ,,Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach konkursu

nrRPPKiQ9ŁQ4Ł00.-LP-01-m-0.12/17..
2.

Lider projektu: Powiat Leski/Zespół SzkóI Technicznych i Artystycznych w Lesku
AI. Jana Pawła 1118 a,38-600 Lesko

3.

Partner projektu:

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o. o.,

w Rzeszowie , ul. Partyzantów 1 A, 35-242 Rzeszów

z siedzibą
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Każdy uczeń przed wypełnieniem w/w dokumentów zostanie zobligowany do
zapoznania się z niniejszym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

9.
Nabór kandydatów zostanie poprzedzony kampanią informacyjno-

upowszechniającą za pomocą:
-plakatów rozwieszonych w szkołach,
-na stronie internetowej szkoły: www.zstia.lesko.pl
-przekazu na spotkaniach i zebraniach z rodzicami,

- w tFakcie za`jęć k=kcy-jnych.

10.
Uczestnicy i uczestniczki projektu mogą zostać skreśleni z listy uczestników

w następujących przypadkach:
a} na wrilos.ek riauczyci.e[a` p_rowadzącegQ z.aj`ęcia Lub wniosek kj.erQwnika Lub
asystenta projektu uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa
w zajęciach pozalekcyjnych.
b) rezygnacji z nauki w szko]e biorącej udział w projekcie,
c) z powodu skreślenia z listy ucznjów decyzją Rady Pedagogicznej_. szkół

wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku.
11.

Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu dokonuje kierownik lub asystent

projektu
12.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny będzie

na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku
oraz w biurze proj.ektu.

§4

UczestnicypFojektu
1.

Uczestnikiem

i

projektu

Arty_stycz"ych

w

może

Lesku,

być

uczeń

Zespołu

który

zł.oży

deklarację

Szkół

Technicznych

uczestnictwą

kartę

zgłoszeniową oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
Do złożenia deklaracji uczestnictwa zobligowani będą również rodzice uczniów
niepełnoletnich i z orzeczeniami.
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moduł c): Czy wykorzystujesz w swojej pracy maszyny i urządzenia niezbędne
do prowadzenia lekcji( im więcej, tym więcej pkt.) wcale 0 pkt., rzadko 1 pkt.,

często 2 pkt. b. często 3pkt.

Łącznie można uzyskać maksymalnie 11 pkt.
W module 1, 2, 3 wezmą udział wszyscy nauczyciele (21)
W` modure a i b udział biorą wszyscy nauczyciere (`Ż1}

moduł c): udział zależny jest od specjalizacji nauczanego zawodu
Nauczyciele zawodu (21)osób weźmie udział w cyklu szkoleń składającym się

z modułów tematycznych:
a`/ n®wo€zesne te€hnolqgie w. ma`u€z-aniu. p+z-edm+otów. zawodowy€h {e-Lefniflg,
w tym gry symulacyjne -decyzyjne.
b/ metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
c/ obsługa specjalistycznych maszyn/narzędzi w powiązaniu z nauczanym

przedmLo.tem zawodQwym we wspó[pracy z (izb.ą rzemi.eśJni.czei)`
Czas trwania szkolenia na nauczyciela 40 godz.
5.

Rekrutacj.a uczestników odbywać się_ będzie z poszanowaniem zasady równości

szans, w tym przeciwdziałania dyskryminacji.

6.

Uczniowie mogą być zakwalifikowani do więcej niż do 1-go rodzaju wsparcia.

7.
Warunkrem uczestni-ctwa w proj'ekci-e będzTe pfsemna zgod-a rod+zi'ców uczni-ów

i uczennic niepełnoletnich i uczniów z orzeczeniami w postaci deklaracji

uczestnictwa ich dziecka w projekcie oraz samodzielne podpisanie deklaracji

przez uczniów pełnoletnich.

Po

wypełnieniu

deklaracji

oraz z orzeczeniami,

przez

rodziców

i

uczniów

niepełnoletnich

a także uczniów pełnoletnich, uczniowie i uczennice

zostaną zobligowani do wypełnienia:

1. oś"iadczenia o`wyrażeniu zgo`dy na przetwarzanie dan`ych osobowych
2. karty zgłoszeniowej
8.
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Średnia ocen
6-6 pkt.
5-5 pkt.

4-4pkt.
3-3 pkt.

2-2 pkt.
1-1 pkt.

Podsumowaniem będzie: Iista wg. liczby uzyskanych punktów, kolejność

z8łoszeń.

Dodatkowe kFytefia mefytofyczne doty€zą€e FekFutacj+ do zadaria D®Fadz-two
Edukacyjno- Zawodowe:
1. opinia nauczycie[i wychowawców-2 pkt.
2.

brak korzystania wcześniej z porad doradcy-2 pkt. (ankieta)

3~. zado.woleni.e z ki.erunku nauczania/chęć przekwaJ`if`.iko.wania -1-5` pkt.`
(ankieta)

kryterium premiowane - punkty dodatkowe za każdą cechę:
1. uczniowie posiadający orzeczenie -2pkt.
2. uczniowie w złej. sytuacj.i materialnej„ z obszarów wiej.skich
( oświadczenie ucznia, opiekuna prawnego)-2 pkt.
3. W przypadku rekrutacji na kursy będzie punktowany udział w stażu

w ramach projektu-2 pkt.
3.

W ramach rekrutacji stworzona zostanie lista podstawowa i rezerwowa.
Na listę rezerwową zapisane zostaną osoby, które nie zakwalifikowały wg
punktacji w pierwszej kolejności.

Rekrutacja

obejmie

również

21

4.
nauczycieli

kształcenia

zawodowego

na

podstawie prognozowanego zatrudnienia w latach 2018/2019. Zastosowane
będą

kryteria

popFawfri€

formalne

kafta

analogicznie jak

zgłoszeFłiow'a

z

dla

ankietą

uczniów,

czyli:

d®ty€zącą

wypełniona

wykcfzysta-ftia

nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów zawodowych. Ankieta
zawiera pytania dotyczące:

moduł a): Czy wykorzystujesz w swojej pracy platformę e-lerningową, gry

symulacyine - {im mnj`ei tym, wi`ęcei punktó`w+ wcaLe: 3` pkt., rzadko, 2 pkt.,
często 1 pkt.b. często 0 pkt.
moduł b):

Podaj liczbę szkoleń z zakresu metodyki

punktów): 0-5 pkt.

9 im mniej tym więcej
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187dziewcząt i 153 chłopców do przyszłego zatrudnienia oraz 21 nauczycieli 12
kobiet i 9 mężczyzn w celu podniesienia jakości kształcenia.

4.
Bturo projektu mieści się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych
w Lesku , al. Jana Pawła 11 18 a, 38-600 lesko, czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy ZSTiA.

§3
Proces rekrutacji
1.

Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie w trakcie realizacji projektu od
01.01.2018 r. do 30 września 2019 r.

Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie przy ścisłej współpracy

z wychowawcami poszczególnych klas i nauczycjelami prowadzącymi zajęcia

w ramach projektu.
2.

Rekrutacja uczestników zajęć specjalistycznych ( kursy) i stażów prowadzona

będzie w oparciu o kryteria rekrutacji w dwóch etapach.

Etap-1 ocena formalna dotycząca terminowego i poprawnego uzupełnienia
formularzy rekrutacyjnych (spełnia/niespełna)
Etap-2 Kryteria ocen
1. Ocena z zachowania
Wzorowa-5 pkt.

b. dobra -4 pkt.
dobra - 3 pkt.

Popf awfta- 2 pkt
Poniżej - 0 pkt.

2. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych oraz praktyki (zaokrąglona wg
zasad matematycznych)
a} oceny b.[ane pod uLw`agę za 1 pólrocze i koriec roku` szkolnego_
2017/2018, 2018/2019
b) na podstawie danych zawartych w dokumentacji szkolnej.

W

Ę

Jż-

FL:ndt,`Je
El,opłjśŁq,
5--,ą €A

'y-31='l t,,-al

• Woj"ódzki Urząd Pra"

w Rz"orie

p n n *: A Ę p A r K I F

Unia Europajeka
rtŁjTOB€;sŁ{fłjf`a.€±S!a!łłŁł*.,'

4.
Instytucja Wdrażająca -Powiat Leski/Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych
w Lesku
5.

Uczestnicy
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, którzy spełniają
kryteria określone w §3 niniejszego regulaminu i w wyniku przeprowadzonej

Fek Futa€j+ zosta+i z`akwaLifikowari do udzjałuL w pFoiekcie`.

§2
LnfQ[macie QgóLEie.
1.

Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu

„Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca
szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu." realizowany
w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Podkarpackiego, Priorytet lx ,,Jakość edukacji i kompetencji w regionie ",

Działanie 9.4 „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach konkursu

nr RPPK.09.04.00-IP-01-18-012/17 .
2.

Projekt skierowany jest do uczniów ZSTiA oraz nauczycieli uczących przedmioty

zawodowe w Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, a j`ego okres
realizacji trwa od 01 stycznia 2018r. do 31 października 2019 r.
3.

Główflyffl ceLem projektu jest wzfflocfiieflie atiak€yjftości+ .L podftiesiefti€ ia`kości
kształcenia w ramach projektu „Kształcenie uczniów w powiązaniu
z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami W procesie
nauczania zawodu." realizowany w ramach Regionalnego Programu
Op`eracyinego. Woiewó`dztwLa Podkarpa.ckiego., Pr.Lorytet LX ,,Jakość edukacji
i

kompetencji

w

regionie

",

Działanie

9.4 „Poprawa jakości

ksztatcenia

zawodowego Szkół w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku
w okresie 01.01.2018-31.10.2019 r. służące podniesieniu zdolności 315 uczniów
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2.

Każdy

uczestnik

projektu

zobowiązany

jest

do

uczestnictwa

w wymiarze min. 80% godzin zajęć w zakresie każdej formy wsparcia.

3.
Uczestnicy projektu, którzy opuszczą dopuszczalny limit 20% nieobecności bez
podania usprawiedliwienia zaakceptowanego
zostaną w`ykFeślenL z` H`sty u€zestF+ików-.

przez

kierownika

projektu,

4.
Na

miejsce

osoby

wykreślonej

zostanie

zakwalifikowana

osoba

z lis`ty rezerwo.wei pod warun.kiem ł[ealjz{iwanla maiks`ymalrie 5.0% za_ięć
w ramach danej formy wsparcia.

§5

Postanowienia końcowe
1.

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Z.

Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie

lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
3.
Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez
Kierownika i Asystenta ds. obsługi finansowej projektu.

