REGULAMIN PROJEKTU
„Kompetentni w zawodzie” – program rozwojowy Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Izby Rzemieślniczej w Rybniku ”
§1

Informacje ogólne
1. Projekt pt. „Kompetentni w zawodzie” – program rozwojowy
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku ” (zwany
dalej Projektem) realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą w Rybniku
(jako organ założycielski Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby
Rzemieślniczej zwanej dalej ZSZ IRZ), z siedzibą w Rybniku 44-200, ul. 3go maja 18 (zwaną dalej Organizatorem) na podstawie umowy realizacji
Projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie
szkolnictwa zawodowego – konkurs, zawartej z Urzędem
Marszałkowskim Woj. Śląskiego w Katowicach.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanego EFS)
3. Projekt skierowany jest do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby
Rzemieślniczej w Rybniku.
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin Projektu (zwany dalej Regulaminem) określa zasady
przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania uczniów do udziału w
Projekcie, warunki organizacji kursów i praktyk zawodowych oraz
warunki ich ukończenia i otrzymania zaświadczeń i certyfikatów,
procedury postępowania w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w
trakcie trwania zajęć, a także prawa i obowiązki uczestników projektu.
2. Rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem,
należy do Dyrektora Szkoły.
§3
Zakres projektu
1. Projekt realizowany jest od 01.09.2016 do 31.08.2019
2. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych łącznie 200 uczniów
poprzez udział w:
a. Zajęciach w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego
b. Kursach zawodowych
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c. Szkoleniach w ramach przygotowania do egzaminu czeladniczego
d. Zajęciach z przedsiębiorczości
e. Praktykach zawodowych
3. Zajęcia w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowane są na
następujących zasadach:
a. zajęcia w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego są
obowiązkowe dla wszystkich uczniów biorących udział w kursach
zawodowych,
b. zajęcia realizowane są w formie zajęć grupowych (maksymalnie
15 osobowych) - średnio 2-3 gr. na semestr,
c. uczniowie biorący udział w zajęciach doradztwa edukacyjnozawodowego będą mogli również skorzystać z indywidualnych
konsultacji z doradcą zawodowym, który prowadził zajęcia
d. zajęcia obejmują m.in. poniższe zagadnienia:


analiza umiejętności
zawodowych,



analiza dotychczasowego doświadczenia zawodowego,



określenie mocnych i słabych stron ucznia,



analiza rynku pracy, omówienie procesu aplikacyjnego,
umowy o pracę, elastyczne formy zatrudnienia

i

kompetencji

osobistych

i

4. Realizacje kursów zawodowych przewidziano dla uczniów większości
kierunków, w którym ZSZ IRZ prowadzi obecnie kształcenie zawodowe.
Kursy mają na celu uzupełnienie kwalifikacji o nowoczesną wiedzę i
umiejętności uczniów wymagane na rynku pracy.
5. W ramach projektu realizowane
poszczególnych zawodów:

będą

następujące

kursy

dla

a. Fryzjer - kursy:
 wizaż (50h)
 manicure-pedicure (50h)
b. Cukiernik - kursy:
 produkcja lodów metodą rzemieślniczą (20h),
 produkcja pralin metodą rzemieślniczą (20h),
 „Styl angielski”(20h),
c. Mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych - kursy:
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klimatyzacja samochodowa (8h),



naprawa ogumienia (20h)



kurs doskonalący z zakresu diagnostyki samochodowej (8h),



technologia naprawy samochodów z wykorzystaniem chemii
serwisowej (8h),

d. Monter zabudowy i robót wykończ. w budownictwie, murarztynkarz - kursy:


operatorów agregatów tynkarskich/malarskich (ilość godzin
wg. programu),



montażysta rusztowań budowlano-montażowych (ilość
godzin wg programu),



montażysta systemów dociepleń (10h),



montażysta izolacji budowlanych (10h),



technologia podkładów podłogowych (10h),

e. Sprzedawca - kursy:

f.

florystyki okolicznościowej (50h),

Lakiernik, Blacharz - kursy:


nowoczesne techniki w lakiernictwie (20h - 4h teorii,4x4h
praktyki w lakierni),

g. Fotograf – kursy:


programy graficzne (25h)

a. Piekarz - kursy:


Produkcja pieczywa wieloziarnistego metodą rzemieślniczą
(20h),



produkcja pieczywa żytniego na zakwasie (20h),



artystyczne dekorowanie pieczywa (ciasto martwe) (20h),

b. zgodnie z profilem poszczególnych zawodów - kursy:


obsługa kas fiskalnych (10h),



MIG/MAG



wózki widłowe



prawo jazdy kat. B

6. W ramach projektu przewidziane są również szkolenia przygotowujące do
egzaminu czeladniczego (30h), które mają na celu zapoznanie uczniów z
przebiegiem i zakresem egzaminu obejmujące tematy w zakresie części
pisemnej i ustnej egzaminu czeladniczego.
7. Zajęcia z przedsiębiorczości odbywać się będą w grupach średnio 10
osobowych (4h). Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do uruchomienia przez uczniów własnych przedsięwzięć
biznesowych. Udział praktyków w prowadzeniu zajęć pozwoli uczniom na
zbliżenie do praktycznych aspektów prowadzenia biznesu.
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8. Praktyki zawodowe realizowane są dla 100 uczniów w okresie realizacji
projektu zgodnie z poniższymi zasadami:
a.

praktyka zawodowa realizowana jest w wymiarze 150h dla
jednego ucznia,

b.

praktyki będą realizowane zgodnie przepisami dotyczącymi
zatrudniania pracowników młodocianych,

c.

praktyka realizowana będzie wg programu dla danego zawodu
opracowanego wspólnie z pracodawcą przyjmującym ucznia na
praktykę (zakres praktyki wykracza poza wykracza poza ramy
praktycznej nauki zawodu),

d.

uczeń może wziąć udział w praktyce jeden raz u jednego
pracodawcy,

e.

praktyka musi być realizowana zgodnie z kierunkiem kształcenia
zawodowego ucznia,

f.

pracodawca zapewnia nadzór nad praktykantem w postaci
wyznaczenia

opiekuna

praktykanta,

który

z

ramienia

pracodawcy nadzorować będzie przebieg praktyki zgodnie z
programem oraz udzielać uczniowi wskazówek i pomocy w
wypełnianiu powierzonych zadań.

§4
Ogólne zasady uczestnictwa w Projekcie
1. W kursach zawodowych oraz praktykach mogą uczestniczyć uczniowie II i
III klas ZSZ IRZ.
2. Każdy uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie może wziąć udział w
więcej niż jednym kursie zawodowym (zgodnie z profilem zawodowym).
3. W zajęciach z przedsiębiorczości mogą brać udział również uczniowie nie
korzystający z innego wsparcia w ramach projektu (kursy zawodowe,
szkolenia przygotowujące do egzaminu czeladniczego).
4. Uczniowie korzystający ze wsparcia w ramach kursów zawodowych mają
możliwość odbycia praktyki zawodowej/ stażu w wymiarze 150h.
5. Uczniowi za realizację 100% godzin praktyki przysługuje stypendium w
wysokości
1480
zł.
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W przypadku nie ukończenia praktyki lub realizacji mniejszej ilości godzin
niż wynika z programu uczniowi stypendium nie przysługuje.
6. Warunkiem ukończenia kursu
zajęciach.

zawodowego jest 90% obecności na

7. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie deklaracji
uczestnictwa w projekcie i umowy szkoleniowej (umowy uczestnictwa w
praktykach).
8. Warunkiem ukończenia praktyki jest 100% frekwencja.
9. Uczestnicy kursów zawodowych oraz praktyk otrzymują pisemne imienne
certyfikaty ukończenia kursu zawodowego.
10. Uczeń, który ukończy praktykę zawodową otrzyma od Pracodawcy, u
którego realizował praktyki dokument potwierdzający ich odbycie
(zaświadczenie),

11. Uczestnik Projektu zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych do celów ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości.
12. Od uczniów niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców na
udział w projekcie.
13. Uczestnik projektu zobowiązany jest do punktualnego przybycia na
zajęcia. Spóźnienie się więcej niż 1 h może skutkować nieobecnością w
danym dniu.
14. Uczestnik projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w
zajęciach, potwierdzonego codziennie osobistym podpisem na liście
obecności.
15. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w
projekcie (np. choroba) uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie ma
prawo do rezygnacji z uczestnictwa, po złożeniu pisemnego oświadczenia
o rezygnacji i jego przyczynach przy czym uczeń zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie telefonicznie
Koordynatora Projektu.
§5
Finansowanie uczestnictwa w szkoleniach
1. Udział Uczestników w projekcie jest bezpłatny.
2. Uczniom dojeżdżającym na staże zawodowe przysługuje zwrot kosztów
przejazdu komunikacja miejską (wydatki ponoszone będą w ramach
elektronicznej karty miejskiej).
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3. Praktykantowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na praktykę
komunikacją publiczną oraz niezbędne wyposażenie stanowiska pracy
(jeśli dotyczy danego szkolenia).
4. Uczniowie uczestniczący w kursach zawodowych otrzymają niezbędne
materiały szkoleniowe.
5. Uczniowie, którzy z własnej winy nie ukończą udziału w kursach
zawodowych zobowiązani będą do pokrycia kosztu kursu zawodowego w
pełnej wysokości wynikających z faktycznie poniesionych kosztów oraz
budżetu projektu.

§6
Rekrutacja
1. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone sześciokrotnie ,
każdorazowo na początku każdego nowego semestru (I sem. wrzesień/ październik 2016r., 2017r., 2018r., II sem. styczeń/luty
2017r., 2018r., 2019r) dokładne daty będą podawane na bieżąco na
stronie internetowej szkoły, na tablicy informacyjnej i Biurze Projektu.
2. Rekrutacja prowadzona jest przez Zespół Rekrutacyjny w Zasadniczej
Szkole Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku.
3. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą
formularza zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i
dostępnego na stronie internetowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby
Rzemieślniczej w Rybniku lub w Biurze Projektu.
4. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w
przypadku osób niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub
opiekunowie prawni, a następnie złożyć w Biurze Projektu w
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia
postępowania rekrutacyjnego w odniesieniu do danej edycji szkolenia
w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało
spełnienie wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie oraz
kolejność zgłoszeń.
7. Zgodnie z działaniami równościowymi założonymi w projekcie zakłada
się udział 110 dziewcząt i 90 chłopców. Wsparciem zostaną objęci
również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub
znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.
8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną
wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole.
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9. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie decydują następujące
kryteria:
a. Kryteria formalne:
 status ucznia ZSZ Izby Rzemieślniczej w Rybniku
 zgoda rodzica/ opiekuna na udział w projekcie (w
przypadku uczniów niepełnoletnich )
b. Kryteria merytoryczne:
 zgodność profilu kształcenia z profilem zajęć w Projekcie,
 ocena z zachowania zgodnie z poniższa punktacją:


ocena wzorowa (10 pkt)



ocena bardzo dobra (8 pkt)



ocena dobra (6 pkt)



ocena poprawna (4 pkt)



ocena nieodpowiednia i naganna (0 pkt)

 średnia ocen końcoworocznych z ubiegłego roku szkolnego
2015/16 zgodnie z poniższą punktacją:


średnia powyżej 4,75 (10 pkt)



średnia 4,74 – 4,0 (8 pkt)



średnia 3,9 – 3,3 (6 pkt)



średnia 3,2- 2,5 (4 pkt)



średnia 2,4 - 2,0 (2 pkt)

10. Kolejność na liście uczestników w poszczególnych rekrutacjach będzie
zgodna z punktacją (kryteria merytoryczne) i kolejnością zgłoszeń (w
przypadku tej samej ilość pkt.).
11. Pierwszeństwo będą miały uczennice (szczególnie młodociane matki) i
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub rodzinnej
np. wychowujące się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
korzystające z pomocy społecznej, osoby ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
12. Na pozytywny wynik rekrutacji wpływa również zadeklarowanie chęci
uczestnictwa w kilku kursach.
13. Na listę uczestników wpisane zostaną osoby, które dopełniły
wszystkich formalności.
14. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danej rekrutacji, uczniowie
którzy spełnią kryteria kwalifikacji mogą ubiegać się o:
a.

wpisanie na listę rezerwową planowanych kursów zawodowych
i/lub

b.
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wpisanie na listę uczestników w kolejnej rekrutacji

15. Osobom z listy rezerwowej zostanie zaproponowany udział w szkoleniu
w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby
wcześniej zakwalifikowane (zgodnie z kolejnością na liście)
16. W przypadku uczniów ze SPE oraz uczniów znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej /rodzinnej (młode matki) lub wychowujących się
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych podstawą wpisania na
listę uczestnictwa poza kolejnością jest indywidualne rozpatrzenie
sytuacji ucznia oraz pisemna rekomendacja pedagoga szkolnego.
§7
Proces monitoringu i oceny
1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy uczniowie biorący udział w
projekcie podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę
skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny uczniowie są
zobowiązani do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych na początku i na
zakończenie szkolenia oraz udziału w testach wiedzy w trakcie
realizacji kursów.
3. Uczestnik zobowiązuje się do udzielania informacji Organizatorowi
oraz IP na temat rezultatów uczestnictwa w projekcie w okresie 6 m-cy
od zakończenia uczestnictwa w projekcie.

§8
Postanowienia końcowe
1. Niewypełnienie obowiązków zawartych w Regulaminie powoduje
skreślenie z listy uczestników Projektu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu przy
czym wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy
pisemnej i poinformowania o tym fakcie uczniów ZSZ IRZ.
3. Regulamin projektu dostępny jest na: stronie internetowej szkoły –
zakładka projekt oraz w Biurze Projektu: Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Izby Rzemieślniczej w Rybniku ul. 3 Maja 18
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