REGULAMIN
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
10. Oś Priorytetowa Edukacja
Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy
Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do
potrzeb
rynku pracy - konkursy horyzontalne

I
Postanowienia ogólne

I.1 Realizatorem projektu ,,Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej
Górze‘’ nr RPDS.10.04.01-02-0025/20 (zwanego dalej: Projektem) jest Miasto Jelenia
Góra, Plac Ratuszowy 58,58-500 Jelenia Góra(zwane dalej Realizatorem).
I.2 Projekt realizowany jest w ramach priorytetu X Edukacja ,Działania 10.4 Dostosowanie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania
10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy - konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
I.3 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
Państwa.
I.4 Projekt trwa od 01.02.2021r. do 31.12.2022r.
I.5 Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół kształcenia zawodowego tj.: Zespołu Szkół
Rzemiosł Artystycznych, Zespołu Szkół Elektronicznych, Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych nr 2, Zespołu Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej, łącznie
dla 499(U) uczestników w tym 218(K) kobiet oraz nauczycieli zatrudnionych w ww.
szkołach, łącznie 35(N)nauczycieli, w tym 19(K)kobiet.
I.6 Projekt adresowany jest do:
uczniów następujących kierunków Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze:
a)Technik Informatyk
b)Technik logistyk
c)Technik elektronik
uczniów następujących kierunków Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej
Górze:
a)Technik informatyk
b)Technik reklamy
c)Technik fotografii i multimediów
d)Technik technologii drewna
uczniów następujących kierunków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej
Górze:
a)Technik żywienia i usług gastronomicznych
b)Technik usług fryzjerskich
c)Technik handlowiec
d)Fryzjer
e)Kucharz
f)Sprzedawca
a także nauczycieli zatrudnionych i uczących w szkołach wymienionych powyżej.
I.7 Rekrutację Kandydatów prowadzi Realizator przez biuro Projektu w Mieście Jelenia
Góra, Plac Ratuszowy 58.58-500 Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Referat
Funduszy Europejskich pok.210.
I.8 Przystępując do Projektu w sposób przewidziany w Regulaminie uczestnictwa w
Projekcie Uczestnik Projektu wyraża zgodę na jego postanowienia.
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I.9 Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 4 szkołach
dla których Realizator jest organem prowadzącym: Zespole Szkół Elektronicznych (ZSE),
Zespole Szkół Przyrodniczo – Usługowych (ZSPU), Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych
(ZSRA), Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 (ZSLZ) w kontekście przyszłego
zatrudniania absolwentów tych szkół na rynku pracy, poprzez realizację działań w
ramach projektu. Zwiększenie szans na zatrudnienie 499U w tym 218K ,dzięki realizacji
m.in. staży, doradztwa zawodowego oraz kursów i szkoleń prowadzących do nabycia
kwalifikacji
zgodnie
z oczekiwaniami pracodawców, podniesieniu kompetencji
kluczowych, doposażeniu szkół w nowoczesny
sprzęt, podniesieniu kwalifikacji
nauczycieli z każdej ze szkół 35N (19 K) do 31.12.2022r.
I.10 Udział Uczestników Projektu w Projekcie jest bezpłatny.
II
Definicje

II.1
II.2

II.3

II.4

II.5

Użyte w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie pojęcia oznaczają:
Realizator – Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
Projekt – Projekt Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze’’ nr
RPDS.10.04.01-02-0025/20,realizowany
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Priorytetu X Edukacja,
Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy, Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne,
Wsparcie – cykl zajęć organizowanych przez Realizatora w ramach Projektu zgodnie
z założeniami wniosku o dofinansowanie, w ustalonych odrębnie grupach szkoleniowych
i miejscach szkoleń.
Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na
podstawie zasad określonych w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie (dotyczy zarówno
Uczniów i Nauczycieli).
Uczestnik Projektu – Kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych
w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie został przez Realizatora zakwalifikowany do
udziału w Projekcie (dotyczy zarówno Uczniów i Nauczycieli).
III
Zasady rekrutacji do Projektu

III.1 Projekt przeznaczony jest dla Uczniów i Słuchaczy Szkół Realizatora wskazanych w pkt.
I.6, w tym:
• 128 Uczniów w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 (ZSLZ) w Jeleniej Górze,
• 74 Uczniów w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych (ZSRA) w Jeleniej Górze,
• 227 Uczniów w Zespole Szkół Elektronicznych (ZSE) w Jeleniej Górze,
• 82 Uczniów w Zespole Szkół Przyrodniczo – Usługowych (ZSPU) w Jeleniej Górze.
• a także 35 Nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych ww. Szkołach,
prowadzących zajęcia na kierunkach nauczania wskazanych w pkt I.6 Regulaminu.
III.2 Kandydaci muszą spełniać wymogi zawarte w pkt. III.1 określające grupę docelową
projektu.
III.3 Oprócz kryteriów z punktu III.1 Kandydat dodatkowo musi:
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• kompletnie wypełnić i czytelnie podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie
(Załącznik nr 2),
• czytelnie podpisać oświadczenie Uczestnika Projektu (Załącznik nr 5),
• czytelnie wypełnić ankietę danych osobowych na potrzeby systemu SL2014,
(Załącznik nr 3),
• czytelnie wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 6),
• czytelnie podpisać oświadczenie, że jednocześnie nie uczestniczy w takiej samej formie
wsparcia w innym projekcie (Załącznik nr 9),
III.4 W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty zgłoszeniowe muszą być podpisane
także przez rodzica/ opiekuna prawnego nieletniego.
III.5 Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania planowanej
liczby Uczestników Projektu. W oparciu o kryteria rekrutacyjne Realizator stworzy listy
rankingowe oraz listy rezerwowe dla każdej z form kształcenia. W przypadku
rezygnacji ze wsparcia Uczestnika Projektu w terminie nie późniejszym niż przed
upływem 20% prowadzonych zajęć, na jego miejsce zostanie przyjęta osoba z listy
rezerwowej.
III.6 W przypadku większej liczby zgłoszeń Kandydatów oraz w celu zabezpieczenia
frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych powodujących rezygnację
Uczestników Projektu, przewiduje się utworzenie list rezerwowych.
III.7 Kwalifikacja Kandydatów odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów:
W przypadku Uczniów:
III. 7.1 W pierwszej kolejności do udziału we wsparciu projektu kierowani będą
kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów przydzielonych przez powołaną
Komisję Rekrutacyjną ,w składzie: Kierownik Projektu, Koordynator Szkolny, Dyrektor
Szkoły. Komisja dokona wyboru w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:
• Uczeń deficytowego kierunku – 5pkt.
• Średnia ocen z danego przedmiotu – 2pkt.
• Uczniowie niepełnosprawni (z orzeczeniem o niepełnosprawności) – 2pkt.
• Kobiety na kierunkach z nadinterpretacją Mężczyzn lub Mężczyźni na kierunkach z
nadinterpretacją Kobiet -2pkt.
III.7.2 Komisja dokona oceny w oparciu o : Kartę oceny kwalifikacji uczestnika
(Załącznik 7) w projekcie. Karty oceny kwalifikacji uczestnika w projekcie zostaną
przekazane do Biura Projektu po zakończeniu procesu rekrutacji.
III.7.3 W przypadku równej liczby punktów komisja wyłoni kandydata na podstawie
ocen z zachowania za ostatni okres.
III.8 O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie decyduje:
• zgodność danych podanych przez Kandydata z założeniami Projektu (kryterium grupy
docelowej Projektu),
• poprawne wypełnienie i złożenie deklaracji uczestnictwa wraz z wymaganymi
w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie dokumentami.
III.9 Zgłoszenia dokonywane z naruszeniem powyższych postanowień nie będą
rozpatrywane, a złożone przez Kandydata dokumenty zgłoszeniowe nie będą podlegały
zwrotowi.
III.10 Każdy zakwalifikowany Kandydat zostanie powiadomiony o wynikach rekrutacji drogą
pisemną, mailową, telefonicznie lub osobiście przez Koordynatora szkolnego.
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III.11 Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej
projektu oraz przesłana do szkół otrzymujących wsparcie drogą elektroniczną.
III.12 Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans oraz
wskaźnikami ilościowymi określonymi w Projekcie, określającymi liczbę uczestników z
poszczególnych szkół.
III.13 W projekcie weźmie udział 7 osób z niepełnosprawnościami łącznie ze wszystkich szkół.
III.14 Rekrutacja Nauczycieli.
W przypadku nauczycieli:
III.14.1Kryterium formalne: Nauczyciel uczący w Szkołach ZSLZ,ZSRA,ZSE,ZSPU w
Jeleniej Górze
III.14.2Nauczyciel musi dodatkowo:
• kompletnie wypełnić i czytelnie podpisać deklarację uczestnictwa w
projekcie(Załącznik nr2),
• czytelnie wypełnić i podpisać oświadczenie uczestnika projektu(Załącznik nr 5),
• czytelnie wypełnić ankiety danych osobowych na potrzeby systemu SL2014,
• czytelnie wypełnić i podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
(Załącznik nr 6)
• czytelnie wypełnić podpisać oświadczenie że jednocześnie nie uczestniczy w innym
Projekcie (Załącznik nr 9),
III.14.3Kryteria rekrutacyjne dla Nauczycieli zostały wprowadzone w ramach zawodów
nowo wprowadzonych do KZSZ (Klasyfikacja Zawodów Szkolnictwa Zawodowego),
zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty KZ(Kształcenia Zawodowego)
albo nowoutworzonych kierunków nauczania lub zawodów. Ocena merytoryczna
nauczycieli zostanie przeprowadzona za pomocą Karty oceny kwalifikacji (Załącznik 9),
przez powołaną Komisję Rekrutacyjną w oparciu o następujące kryteria:
a)deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród
nauczycieli (3pkt.),
b)brak szkoleń w ciągu ostatnich:
3 lat - 3 pkt.
2 lat - 2 pkt.
1 roku - 1 pkt.
c)opinia dyrektora szkoły o przydatności wsparcia dla nauczyciela placówki na
podstawie wcześniej zdiagnozowanych problemów i potrzeb placówki w zakresie
doskonalenia nauczycieli.
III.15 Szkoły biorące udział w projekcie dodatkowo zobowiązane są dostarczyć:
• czytelnie wypełnioną i podpisaną ankietę danych szkoły otrzymującej wsparcie
(Załącznik 1);
• czytelnie wypełnione i podpisane zaświadczenia o zatrudnieniu nauczycieli biorących
udział w projekcie(Załącznik 4).
IV
Założenia i warunki uczestnictwa w Projekcie – dotyczy Uczniów i Nauczycieli.
IV.1 Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia dla Uczniów i Nauczycieli
Szkół w Jeleniej Górze.
IV.2 Wsparcie dla uczniów w zdobywaniu kwalifikacji rynkowych oraz kompetencji
poprzez realizację zajęć specjalistycznych w ZSE, ZSPU, ZSRA, ZSLZ (łączna liczba
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uczestników 492, w tym: ZSE-210 osób, ZSRA-72 osoby, ZSLZ-128 osób, ZSPU-82 osoby.
Formy wsparcia:
a) Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3d.
b) Tworzenie witryn internetowych.
c) Prowadzenie obsługi biura.
d) Montowanie stolarki budowlanej.
e) Wykonywanie makijażu fotograficznego.
f) Projektowanie grafiki komputerowej.
g) Serwis napojów mieszanych i alkoholi.
h) Ratownik weterynaryjny.
i) Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi.
j) Serwis napojów mieszanych i alkoholi.
k) Asystowanie w przygotowaniu potraw.
l) Kurs SEP 1kV.
IV.3 Doradztwo zawodowe dla uczniów.
Głównym celem doradztwa zawodowego będzie stymulowanie rozwoju uczestników,
ułatwianie im podjęcia ważnych decyzji dotyczących dalszego kształcenia i wyboru
zawodu oraz planowania ścieżki i kariery zawodowej, a także promowanie mobilności,
elastyczności, przedsiębiorczości i konieczności dostosowywania się do zmieniających
się warunków rynku pracy.
IV.3.1.Etapem I doradztwa będzie diagnoza kompetencji i predyspozycji. Głównym
narzędziem badawczym będzie „Test Preferencji Zawodowych” lub inny równoważny.
Narzędzie to jest przeznaczone do diagnozy preferencji zawodowych. Może być
wykorzystywane do badania osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, jak również
osób pracujących bądź kontynuujących naukę. Wiedza o sobie zdobyta dzięki pracy z
testem, ma pomóc podjąć decyzję o wyborze kursu. Test będzie wykonywany na etapie
rekrutacji. Uzyskane wyniki stanowić będą jedynie wartość poglądową.
IV.3.2.Etapem II będzie rozmowa doradcza z uczestnikiem, który bierze udział w innych
formach wsparcia w projekcie w wymiarze 1h/osobę dany rok. Umożliwi to lepsze
poznanie osoby badanej oraz diagnozy jej życia zawodowego, społecznego czy jej
historii edukacyjnej. Wsparcie realizowane będzie miało na celu kompleksowe
przygotowanie do wejścia na rynek pracy z nowymi kwalifikacjami (m.in. weryfikacja
CV. a także poradnictwo z wykorzystaniem zakupionych materiałów dydaktycznych.
IV.3.3.Ostatnim III etapem doradztwa będzie podsumowująca rozmowa z uczestnikiem
projektu i ankieta.
Doradztwo realizowane będzie w okresie trwania projektu przez wykwalifikowanego
doradcę zawodowego. Z usług doradcy zawodowego skorzysta 499 osób, w tym:
ZSE-225 osób, ZSRA-64 osoby, ZSLZ-128 osób, ZSPU-82 osoby (1h doradztwa
indywidualnego na osobę w każdej ze szkół na jeden rok).
Łączna ilość godzin doradztwa: 998 (499h-2021r.,499h-2022r.)
IV.4 Staże zawodowe
• staże zawodowe będą zorganizowane u pracodawców z branży zgodnej z kierunkiem
•

kształcenia. Na czas odbywania stażu zawodowego sporządzona zostanie umowa
trójstronna pomiędzy Realizatorem, przedsiębiorcą i Uczestnikiem Projektu. Umowa
określać będzie liczbę godzin stażu zawodowego, okres i miejsce jego realizacji,
wynagrodzenie stażysty, a także zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna stażu po
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stronie podmiotu przyjmującego na staż. Realizacja stażu zawodowego odbywać się
będzie zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, w odpowiedzi na który złożony
został wniosek o dofinansowanie Projektu, jak również zgodnie z innymi
dokumentami programowymi, w szczególności Polskimi Ramami Jakości Staży i
Praktyk. Stażysta otrzyma stypendium stażowe w wysokości 2 000,00 zł brutto za
realizację stażu w wymiarze 150 godzin zegarowych.
W stażach musi uczestniczyć 70% wszystkich uczniów objętych wsparciem w
projekcie. Pierwszeństwo w realizacji stażuj mają kandydaci, którzy po raz pierwszy
mają odbyć staż zawodowy u danego pracodawcy.
Łączna liczba uczestników biorących udział w stażach zawodowych 351 osób.
Liczba staży do zrealizowania na poszczególne lata:
2021r.- ZSE(80 osób), ZSRA(23 osoby), ZSLZ(45 osób), ZSPU(30 osób)-łącznie 178
staży.
2022r.- ZSE(78 osób), ZSRA(22 osoby), ZSLZ(45 osób), ZSPU(28 osób)-łącznie 173
staże.
IV.5 Kursy i szkolenia dla nauczycieli z każdej ze szkół . Łączna liczba uczestników 35 osób
tym:
ZSE- 11 nauczycieli
ZSRA- 5 nauczycieli
ZSLZ- 10 nauczycieli
ZSPU- 9 nauczycieli
Formy wsparcia:
a) Projektowanie grafiki komputerowej.
b) Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D.
c) Tworzenie witryn internetowych.
d) Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych.
e) Prowadzenie mediacji sadowych i pozasądowych w sprawach cywilnych.
f) Ratownik weterynaryjny.
g) Przygotowywanie potraw.
h) Asystowanie w przygotowaniu potraw.
i) Wykonywanie makijażu fotograficznego.
j) Serwis napojów mieszanych i alkoholi.
k) Build Android Apps with App Inventor2.
l) Programowanie Java.
ł) Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych.
m) Efektywna gospodarka magazynowa z zastosowaniem narzędzi LEAN.
IV.6 Harmonogram zajęć zostanie ustalony w porozumieniu z Nauczycielami i dostosowany
do ich potrzeb.
IV.7 Nauczyciel przed przystąpieniem do Projektu ma obowiązek złożyć komplet
Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020

strona 7 z 30

wymaganych dokumentów.
IV.8 Nauczyciel uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie.
IV.9 Udział w prowadzonych zajęciach w ramach Projektu jest obowiązkowy. Nauczyciel
zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności własnoręcznym podpisem na
liście obecności. Przystępując do Projektu, Nauczyciel zobowiązuje się do wzięcia
udziału we wszystkich formach wsparcia dedykowanych do danej grupy nauczycieli.
IV.10 Po pozytywnym zakończeniu etapu kształcenia, Nauczyciel zobowiązuje się do
przystąpienia do egzaminu wewnętrznego lub egzaminu zewnętrznego określonego
dla danej formy wsparcia.
IV.11 Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu zaświadczającego o jego
ukończeniu jest odpowiednia frekwencja, tzn. udział, w co najmniej 80% zajęć oraz
zdanie egzaminu wewnętrznego lub egzaminu zewnętrznego.
IV.12 W przypadku osób niepełnosprawnych będących Nauczycielami, Realizator zapewni
wdrożenie racjonalnych usprawnień adekwatnych do zdiagnozowanych schorzeń,
mających na celu umożliwienie realizacji kształcenia.
IV.13 Każdy Nauczyciel podlega procesowi monitoringu mającemu na celu ocenę
skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
IV.14 Realizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć.
IV.15 Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w procesie rekrutacji.
IV.16 Uczestnik Projektu przed przystąpieniem do Projektu ma obowiązek złożyć
komplet wymaganych dokumentów.
IV.17 Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie.
IV.18 Udział w prowadzonych zajęciach w ramach Projektu jest obowiązkowy. Uczestnik
Projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności własnoręcznym
podpisem na liście obecności. Przystępując do Projektu Uczestnik Projektu
zobowiązuje się do wzięcia udziału w formach wsparcia adekwatnych do kierunku
kształcenia opisanych powyżej.
IV.19 Opuszczenie lub nieusprawiedliwienie więcej niż 20% godzin przewidzianych na
realizację zajęć przez Uczestnika ,daje prawo Realizatorowi Projektu do wykluczenia
go z dalszego udziału w Projekcie.
IV.20 W trakcie etapu kształcenia Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełnienia
testów wiedzy sprawdzających poziom wiedzy przed rozpoczęciem szkolenia z
danego zakresu, jak i po jego zakończeniu oraz, po zakończenia etapu kształcenia,
do przystąpienia do egzaminu wewnętrznego lub egzaminu zewnętrznego
określonego dla danej formy wsparcia.
IV.21 Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu zaświadczającego o jego
ukończeniu jest odpowiednia frekwencja, tzn. udział w co najmniej 80% zajęć,
zdanie egzaminu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz uzyskanie pozytywnej opinii
po odbytym stażu zawodowym (dotyczy osób uczestniczących w stażach
zawodowych).
IV.22 Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania szkolenia
ankiet oceniających szkoleniowca, Realizatora oraz zakres merytoryczny zajęć, a
także poddania się procesowi ewaluacji w trakcie i po zakończeniu szkolenia.
IV.23 Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:
• udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w
Projekcie,
• otrzymania materiałów eksploatacyjnych (jeżeli są one przewidziane w
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poszczególnych formach wsparcia
• zgłaszania uwag dotyczących kształcenia oraz innych spraw organizacyjnych
bezpośrednio trenerowi lub Realizatorowi,
• oceny organizacji i przebiegu kształcenia oraz wykładowców,
• otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w Projekcie.
IV.24 W przypadku osób z niepełnosprawnością będących Uczestnikami Projektu, Realizator
zapewni wdrożenie racjonalnych usprawnień adekwatnych do zdiagnozowanych
schorzeń, mających na celu umożliwienie realizacji kształcenia.
IV.25 Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Uczestników Projektu osób, które
rażąco naruszają porządek organizacyjny przyjęty Regulaminem uczestnictwa w
Projekcie.
IV.26 Każdy Uczestnik Projektu podlega procesowi monitoringu mającemu na celu ocenę
skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
IV.27 Doposażenie pracowni zawodowych w pozycji ujęto szkolenia w zakresie obsługi
doposażenia zakupionego w projekcie.
Formy wsparcia:
a) Efektywna gospodarka magazynowa z zastosowaniem narzędzi LEAN (szkolenia
w zakresie obsługi doposażenia do pracowni Technik logistyk.)- 4 osoby(ZSE)
b) b)Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych(szkolenia
w zakresie obsługi doposażenia do pracowni Technik logistyk.)-4 osoby(ZSE)
c) LEGO Mindstorms EV3( szkolenia w zakresie obsługi doposażenia do pracowni
programowania na kierunku Technik programista.)-4osoby(ZSE)
d) d) Kurs e-learning( szkolenia w zakresie obsługi doposażenia do pracowni
programowania na kierunku Technik programista.)-4osoby(ZSE)
V
Warunki rezygnacji
V.1 Z ważnej przyczyny Uczestnik Projektu, który został zakwalifikowany, może zrezygnować
z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem kształcenia, informując o tym Realizatora nie
później niż na trzy dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.
V.2 Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie kształcenia musi zostać
udokumentowana i i wymaga formy pisemnej z podaniem przyczyny rezygnacji z udziału
w Projekcie.
V.3 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania, Realizator
może żądać, aby Uczestnik Projektu przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne
dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację.
V.4 W przypadku rezygnacji ze wsparcia w trakcie trwania Projektu, Uczestnik Projektu jest
zobowiązany zwrócić podręczniki i inne otrzymane pomoce dydaktyczne Realizatorowi.
W przypadku zwrotu zniszczonych, nienadających się do dalszego wykorzystania
materiałów lub nie zwrócenia ich Realizatorowi, Uczestnik Projektu zobowiązany jest
pokryć ich koszt zakupu lub przygotowania.
V.5 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika Projektu, na jego
miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.
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VI
Postanowienia końcowe
VI.1 Realizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonywanie bądź nienależyte
wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą, na którą
Realizator nie ma wpływu. W rozumieniu Regulaminu uczestnictwa w Projekcie za
przypadek siły wyższej uważa się sytuację, w której wykonanie zobowiązania Realizatora
stało się niemożliwe wskutek zdarzeń zewnętrznych, nadzwyczajnych, niemożliwych do
przewidzenia, i którym nie dało się zapobiec, w szczególności: strajki, zamieszki, wojna,
akty terroru, powódź, epidemia, huragan.
VI.2 W przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w Regulaminie uczestnictwa
w Projekcie lub umowie uczestnictwa w Projekcie mogą zostać przedłużone, a Realizator
zobowiązany jest poinformować Uczestnika o wystąpieniu siły wyższej.
VI.3 Realizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu uczestnictwa w
Projekcie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn.
Regulamin uczestnictwa w Projekcie z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w
Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Realizatora. Uczestnik Projektu jest
zobowiązany do śledzenia zmian w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie i
przestrzegania zawartych w nim postanowień.
VI.4 Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Projektu następuje na podstawie
oświadczenia Uczestnika Projektu. Uczestnik projektu ma prawo do wglądu i zmiany
swoich danych osobowych, przekazanych Miastu Jelenia Góra zgodnie z Ustawą z 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO
VI.5 Regulamin uczestnictwa w Projekcie zostanie opublikowany na stronie Miasta Jelenia
Góra i będzie obowiązywał przez okres realizacji Projektu.
VI.6 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie stosuje się
przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
Załącznik 1
Ankieta danych Szkoły otrzymującej wsparcie w ramach projektu
Załącznik 2
Deklaracja uczestnictwa w projekcie nauczyciel, uczeń
Załącznik 3
Ankieta danych osobowych na potrzeby systemu SL2014
Załącznik 4
Zaświadczenie o zatrudnieniu - nauczyciel
Załącznik 5
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych
Załącznik 6
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik 7
Karta oceny kwalifikacji uczestnictwa w projekcie – uczniowie
7.1 Karta oceny kwalifikacji uczestnictwa w projekcie – uczniowie(ZSRA)
7.2 Karta oceny kwalifikacji uczestnictwa w projekcie – uczniowie(ZSE)
7.3 Karta oceny kwalifikacji uczestnictwa w projekcie – uczniowie(ZSLZ)
7.4 Karta oceny kwalifikacji uczestnictwa w projekcie – uczniowie(ZSPU)
Załącznik 8
Karta oceny kwalifikacji uczestnictwa w projekcie – Nauczyciel
Załącznik 9
Oświadczenie – uczestnictwo w jednym projekcie (uczeń)
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Załącznik 1
Ankieta danych Szkoły otrzymującej wsparcie w ramach projektu

1.

nazwa szkoły

2.

NIP

3.

REGON

4.

ulica, nr domu, nr lokalu

5.

kod pocztowy

6.

miejscowość

7.

województwo

8.

powiat

9.

gmina

10. nr telefonu
11. adres e-mail
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Załącznik 2

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja niżej podpisany/a ………………………………….…………..………………………………
Imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ,data urodzenia ,PESEL

Deklaruję udział w projekcie pn.:,, Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w
Jeleniej Górze’’ realizowanym przez Miasto Jelenia Góra w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Działanie w
ramach 10 Osi Priorytetowej Edukacja. Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów
kształcenia i zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne
Jednocześnie oświadczam, iż:
1. Spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające mnie do udziału w Projekcie, tzn. jestem
uczniem szkoły objętej wsparciem.
2. Zapoznałam(-em) się z Regulaminem niniejszego Projektu i w pełni go akceptuję.
3. Jestem świadoma(-y) obowiązków i praw Uczestnika Projektu, wynikających
z Regulaminu, w tym również, że opuszczenie i nieusprawiedliwienie więcej niż 20% godzin
przewidzianych
na
realizację
zajęć,
daje
prawo
Realizatorowi
Projektu
do wykluczenia mnie z dalszego udziału w Projekcie.
4. Przekazane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
…………………………………………
(Data i miejscowość)

………………………………………………………………
(Czytelny podpis Uczestnika Projektu1)

.………………………………………………………………..
(Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

1

W przypadku Deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej, oświadczenie powinno zostać również podpisane przez jej Rodzica/Opiekuna
prawnego.
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Załącznik 3

Ankieta danych osobowych na potrzeby systemu SL2014
Proszę wypełnić poniższą ankietę wpisując bądź zaznaczając wybrane odpowiedzi.
W przypadku ucznia ankietę wypełnia opiekun prawny wpisując dane dziecka.
1.

nazwa szkoły

2.

imię (imiona) i nazwisko

3.

płeć

4.
5.

nr PESEL
wiek

kobieta

mężczyzna

niższe niż podstawowe*
podstawowe *
6.

wykształcenie

gimnazjalne
ponadgimnazjalne
policealne
wyższe

7.

adres (ulica, nr domu, nr
lokalu, kod pocztowy,
miejscowość)

8.

województwo (dot.
miejscowości z punktu 7)

9.

powiat (dot. miejscowości z
punktu 7)

10.

gmina (dot. miejscowości z
punktu 7)

11. nr telefonu**
12. adres e-mail**

Osoba z niepełnosprawnościami

❑Tak
❑Nie
❑Odmowa podania informacji
❑Tak
❑Nie
❑Tak
❑Nie
❑Odmowa podania informacji

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione
powyżej)

❑Tak
❑Nie
❑Odmowa podania informacji

13. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej,
migrant, osoba obcego pochodzenia***
14.

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

15.
16.

* W przypadku uczniów i uczennic szkół podstawowych proszę o zaznaczenie wykształcenia podstawowego, nawet jeśli nie ukończył/a
jeszcze edukacji na tym poziomie.
** W przypadku ucznia należy podać obowiązkowo nr telefonu , adres e-mail nie jest pozycją obowiązkową w przypadku ucznia .
W przypadku nauczyciela należy podać obydwie dane.
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Załącznik 4

…….………………., dnia …………………
……………………………………………
……………………………………………
(nazwa i adres szkoły lub jej pieczątka)

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA W SZKOLE
…………………………………………… w Jeleniej Górze zaświadcza, że Pani/Pan
………………………………………………………., ur. dn. .…….……………………….…
w ……………………………., zamieszkała\y ……………………………………………...
……………………………………………… o numerze PESEL ……………………………
jest zatrudniona\y w naszej placówce na stanowisku …….……………………………..

………………………………………………….
(podpis osoby zaświadczającej)
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Załącznik 5

Oświadczenie uczestnika projektu
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
W związku z przystąpieniem do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn.,, Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w
Jeleniej Górze ’’, przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych jest:
▪

w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji
Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 20142020 - Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże
J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

▪

w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa

2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
▪

Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd
Województwa
Dolnośląskiego
w ramach
RPO
WD
2014-2020,
e-mail
inspektor@umwd.pl;

▪

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
e-mail iod@miir.gov.pl;

3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD
2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz
statystycznych;
4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których
mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO.
5)

W zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych” moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
▪

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
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Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
▪

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

▪

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1460, z późn. zm.),

▪

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

6) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Zarządzająca i Instytucje Pośredniczące
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Minister
właściwy ds. rozwoju regionalnego, Beneficjent realizujący projekt:
Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-560 Jelenia Góra oraz podmioty, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Dolnośląskiego 2014 – 2020 lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020;
7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia
projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia archiwizowania
dokumentacji;
8) Mam prawo odmowy podania danych szczególnych kategorii (o których mowa w art. 9 RODO),
jednakże odmowa podania informacji dotyczących tych danych w przypadku projektu
skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem
możliwości weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do
udziału w projekcie.
9) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do
usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z

Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020

strona 17 z 30

prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa
członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
10) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;
……………………………………………
(Data i miejscowość)

………………………………………………………………
(Czytelny podpis Uczestnika Projektu2)
.………………………………………………………………..
(Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

Załącznik 6
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja,
niżej
…………………………………………………………………………………………………………………………….

podpisana/y

(imię i nazwisko uczestnika projektu)

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
zawartym w Formularzu zgłoszeniowym uczestnika do projektu wyłącznie przez:
▪ Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże
J. Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, oraz
▪ ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,
00-926 Warszawa
w celach realizacji projektu pn.
,,Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze’’, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ łem poinformowana/ ny, że w tym przypadku nie
ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne
do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz
prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka
potrzeba) oraz na upublicznienie mojego wizerunku w związku z realizacją ww. celów.

2W

przypadku Deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej, oświadczenie powinno zostać również podpisane przez jej Rodzica/Opiekuna
prawnego.
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……………....…………………………………..

……………....…………………………….

Miejscowość i data

Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę1)*

..……………………………………………………………………………….

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego
(wymagany w przypadku gdy uczestnik projektu jest osobą niepełnoletnią)

1)* W

przypadku uczestnictwa osoby nieletniej deklaracja powinna zostać podpisana zarówno przez daną osobę, jak
również przez jej rodzica lub prawnego opiekuna

Załącznik 7
Załącznik nr 7.1

KARTA OCENY KWALIFIKACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych – uczniowie
Projekt dofinansowany ze środków EFS i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020

Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze
RPDS.10.04.01-02-0025/20.Projekt realizowany przez Miasto Jelenia Góra

………………………………………………………
/Imię i nazwisko ucznia/

………………………………………………………
/Kierunek nauczania/

Dotyczy uczestnictwa w formach wsparcia (właściwe zakreślić):
Zadanie 1
Wsparcie dla uczniów w zdobywaniu kwalifikacji rynkowych oraz kompetencji poprzez
realizację zajęć specjalistycznych
❑ Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
❑ Tworzenie witryn internetowych
❑ Prowadzenie obsługi biura
❑ Montowanie stolarki budowlanej

Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020

strona 19 z 30

❑ Wykonywanie makijażu fotograficznego
❑ Projektowanie grafiki komputerowej

Zadanie 2
Doradztwo zawodowe dla uczniów
❑ Doradztwo zawodowe

Zadanie 4
Staże realizowane przy współpracy z pracodawcami
❑ Staże zawodowe

Kryteria udziału w projekcie

Uczeń szkoły objętej wsparciem
❑ tak

❑ nie

Miejsce
zamieszkania/n ❑tak
auki na terenie
woj.
dolnośląskiego

spełnia
kryterium

spełnia kryterium
Dotyczy kwalifikacji

❑nie

Kryterium merytoryczne dla ucznia:
❑Uczeń deficytowego kierunku – 5 pkt.
❑Średnia ocen z danego przedmiotu – 2pkt.
❑Uczniowie niepełnosprawni (z orzeczeniem o niepełnosprawności) – 2pkt.
❑Kobiety na kierunkach z nadinterpretacją Mężczyzn
lub Mężczyźni na kierunkach z nadinterpretacją Kobiet -2pkt.

Liczba punktów(suma) :
*Ocena z zachowania za ostatni okres(opcjonalnie)……………………………………………………………………………….
*W przypadku równej liczby punktów decyduje ocena z zachowania

Raport Komisji Rekrutacyjnej
Kandydat spełnia kryteria udziału w projekcie

❑ tak

❑ nie

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej – wpis na listę uczestników
projektu

❑ tak

❑ nie

Kierownik Projektu(KP)

………………………………………………………………….
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podpis
Koordynator Szkolny(KSZ)

Dyrektor Szkoły

…………………………………………………………………
podpis

………………………………………………………………
Pieczęć i podpis dyrektora

Miejscowość:…………………………………………….

data: ………………………….

Załącznik 7
Załącznik nr 7.2

KARTA OCENY KWALIFIKACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Zespół Szkół Elektronicznych – uczniowie
Projekt dofinansowany ze środków EFS i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020

Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze
RPDS.10.04.01-02-0025/20.Projekt realizowany przez Miasto Jelenia Góra

………………………………………………………
/Imię i nazwisko ucznia/

………………………………………………………
/Kierunek nauczania/

Dotyczy uczestnictwa w formach wsparcia (właściwe zakreślić):
Zadanie 1
Wsparcie dla uczniów w zdobywaniu kwalifikacji rynkowych oraz kompetencji poprzez
realizację zajęć specjalistycznych
❑ Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
❑ Tworzenie witryn internetowych
❑ Projektowanie grafiki komputerowej
❑ Prowadzenie obsługi biura
❑ Wykonywanie makijażu fotograficznego
❑ Uprawnienia na wózki widłowe
❑ Kurs SEP1KV
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Zadanie 2
Doradztwo zawodowe dla uczniów
❑ Doradztwo zawodowe

Zadanie 4
Staże realizowane przy współpracy z pracodawcami
❑ Staże zawodowe

Kryteria udziału w projekcie

Uczeń szkoły objętej wsparciem
❑ tak

❑ nie

Miejsce
zamieszkania/n ❑tak
auki na terenie
woj.
dolnośląskiego

spełnia
kryterium

spełnia kryterium
Dotyczy kwalifikacji

❑nie

Kryterium merytoryczne dla ucznia:
❑Uczeń deficytowego kierunku – 5 pkt.
❑Średnia ocen z danego przedmiotu – 2pkt.
❑Uczniowie niepełnosprawni (z orzeczeniem o niepełnosprawności) – 2pkt.
❑Kobiety na kierunkach z nadinterpretacją Mężczyzn
lub Mężczyźni na kierunkach z nadinterpretacją Kobiet -2pkt.

Liczba punktów(suma) :
*Ocena z zachowania za ostatni okres(opcjonalnie)……………………………………………………………………………….
*W przypadku równej liczby punktów decyduje ocena z zachowania

Raport Komisji Rekrutacyjnej
Kandydat spełnia kryteria udziału w projekcie

❑ tak

❑ nie

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej – wpis na listę uczestników

❑ tak

❑ nie
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projektu
Kierownik Projektu(KP)

………………………………………………………………….
podpis

Koordynator Szkolny(KSZ)

…………………………………………………………………
podpis

Dyrektor Szkoły

………………………………………………………………
Pieczęć i podpis dyrektora

Miejscowość:…………………………………………….

data: ………………………….

Załącznik 7
Załącznik nr 7.3

KARTA OCENY KWALIFIKACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – uczniowie
Projekt dofinansowany ze środków EFS i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020

Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze
RPDS.10.04.01-02-0025/20.Projekt realizowany przez Miasto Jelenia Góra

………………………………………………………
/Imię i nazwisko ucznia/

………………………………………………………
/Kierunek nauczania/

Dotyczy uczestnictwa w formach wsparcia (właściwe zakreślić):
Zadanie 1
Wsparcie dla uczniów w zdobywaniu kwalifikacji rynkowych oraz kompetencji poprzez
realizację zajęć specjalistycznych
❑ Przygotowanie potraw zgodnie .z trendami .rynkowymi .i zasadami .zdrowego żywienia
❑ Tworzenie witryn internetowych
❑ Projektowanie grafiki komputerowej
❑ Serwis napojów mieszanych i alkoholi
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❑ Asystowanie w przygotowaniu potraw
❑ Wykonywanie makijażu fotograficznego

Zadanie 2
Doradztwo zawodowe dla uczniów
❑ Doradztwo zawodowe

Zadanie 4
Staże realizowane przy współpracy z pracodawcami
❑ Staże zawodowe

Kryteria udziału w projekcie

Uczeń szkoły objętej wsparciem
❑ tak

❑ nie

Miejsce
zamieszkania/n ❑tak
auki na terenie
woj.
dolnośląskiego

spełnia
kryterium

spełnia kryterium
Dotyczy kwalifikacji

❑nie

Kryterium merytoryczne dla ucznia:
❑Uczeń deficytowego kierunku – 5 pkt.
❑Średnia ocen z danego przedmiotu – 2pkt.
❑Uczniowie niepełnosprawni (z orzeczeniem o niepełnosprawności) – 2pkt.
❑Kobiety na kierunkach z nadinterpretacją Mężczyzn
lub Mężczyźni na kierunkach z nadinterpretacją Kobiet -2pkt.

Liczba punktów(suma) :
*Ocena z zachowania za ostatni okres(opcjonalnie)……………………………………………………………………………….
*W przypadku równej liczby punktów decyduje ocena z zachowania

Raport Komisji Rekrutacyjnej
Kandydat spełnia kryteria udziału w projekcie

❑ tak

❑ nie
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Decyzja Komisji Rekrutacyjnej – wpis na listę uczestników
projektu

❑ tak

❑ nie

Kierownik Projektu(KP)

………………………………………………………………….
podpis

Koordynator Szkolny(KSZ)

…………………………………………………………………
podpis

Dyrektor Szkoły

………………………………………………………………
Pieczęć i podpis dyrektora

Miejscowość:…………………………………………….

data: ………………………….

Załącznik 7
Załącznik nr 7.4

KARTA OCENY KWALIFIKACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Zespół Szkół Przyrodniczo Usługowych – uczniowie
Projekt dofinansowany ze środków EFS i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020

Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze
RPDS.10.04.01-02-0025/20.Projekt realizowany przez Miasto Jelenia Góra

………………………………………………………
/Imię i nazwisko ucznia/

………………………………………………………
/Kierunek nauczania/

Dotyczy uczestnictwa w formach wsparcia (właściwe zakreślić):
Zadanie 1
Wsparcie dla uczniów w zdobywaniu kwalifikacji rynkowych oraz kompetencji poprzez
realizację zajęć specjalistycznych
❑ Serwis napojów mieszanych i alkoholi
❑ Ratownik weterynaryjny
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Zadanie 2
Doradztwo zawodowe dla uczniów
❑ Doradztwo zawodowe

Zadanie 4
Staże realizowane przy współpracy z pracodawcami
❑ Staże zawodowe

Kryteria udziału w projekcie

Uczeń szkoły objętej wsparciem
❑ tak

❑ nie

Miejsce
zamieszkania/n ❑tak
auki na terenie
woj.
dolnośląskiego

spełnia
kryterium

spełnia kryterium
Dotyczy kwalifikacji

❑nie

Kryterium merytoryczne dla ucznia:
❑Uczeń deficytowego kierunku – 5 pkt.
❑Średnia ocen z danego przedmiotu – 2pkt.
❑Uczniowie niepełnosprawni (z orzeczeniem o niepełnosprawności) – 2pkt.
❑Kobiety na kierunkach z nadinterpretacją Mężczyzn
lub Mężczyźni na kierunkach z nadinterpretacją Kobiet -2pkt.

Liczba punktów(suma) :
*Ocena z zachowania za ostatni okres(opcjonalnie)……………………………………………………………………………….
*W przypadku równej liczby punktów decyduje ocena z zachowania

Raport Komisji Rekrutacyjnej
Kandydat spełnia kryteria udziału w projekcie

❑ tak

❑ nie
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Decyzja Komisji Rekrutacyjnej – wpis na listę uczestników
projektu

❑ tak

❑ nie

Kierownik Projektu(KP)

………………………………………………………………….
podpis

Koordynator Szkolny(KSZ)

…………………………………………………………………
podpis

Dyrektor Szkoły

………………………………………………………………
Pieczęć i podpis dyrektora

Miejscowość:…………………………………………….

data: ………………………….

Załącznik nr 8

KARTA OCENY KWALIFIKACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Nauczyciele
Projekt dofinansowany ze środków EFS i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020

Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze
RPDS.10.04.01-02-0025/20.Projekt realizowany przez Miasto Jelenia Góra

………………………………………………………
/Imię i nazwisko nauczyciela/

………………………………………………………
/stanowisko /

Dotyczy uczestnictwa w formach wsparcia (właściwe zakreślić):
Zadanie 3
Wsparcie dla nauczycieli z każdej ze szkół

❑Projektowanie grafiki komputerowej.
❑Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D.
❑Tworzenie witryn internetowych.
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❑Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych.
❑Prowadzenie mediacji sadowych i pozasądowych w sprawach cywilnych.
❑Ratownik weterynaryjny.
❑Przygotowywanie potraw.
❑Asystowanie w przygotowaniu potraw.
❑Wykonywanie makijażu fotograficznego.
❑Serwis napojów mieszanych i alkoholi.
❑Build Android Apps with App Inventor2.
❑Programowanie Java.
❑Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych.
❑Efektywna gospodarka magazynowa z zastosowaniem narzędzi LEAN.

Kryteria udziału w projekcie

Nauczyciel szkoły objętej
wsparciem

❑ tak

❑ nie

Miejsce
zamieszkania/p ❑tak
racy na terenie
woj.
dolnośląskiego

spełnia
kryterium

spełnia kryterium
Dotyczy kwalifikacji

❑nie

Kryterium merytoryczne dla nauczyciela:
❑ deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród N -3pkt.
❑ brak szkoleń w ciągu ostatnich:
3 lat - 3 pkt.
2 lat - 2 pkt.
1 roku - 1 pkt.

Liczba punktów(suma) :
❑ załącznik do karty - opinia dyrektora szkoły o przydatności wsparcia dla nauczyciela placówki na podstawie wcześniej
zdiagnozowanych problemów i potrzeb placówki w zakresie doskonalenia nauczycieli.
❑ Tak

Raport Komisji Rekrutacyjnej
Kandydat spełnia kryteria udziału w projekcie

❑ tak

❑ nie
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Decyzja Komisji Rekrutacyjnej – wpis na listę uczestników
projektu

❑ tak

❑ nie

Kierownik Projektu(KP)

………………………………………………………………….
podpis

Koordynator Szkolny(KSZ)

…………………………………………………………………
podpis

Dyrektor Szkoły

………………………………………………………………
Pieczęć i podpis dyrektora

data: ………………………….

Miejscowość:…………………………………………….

Załącznik 9

Oświadczenie - uczestnictwo w jednym projekcie

Ja niżej podpisany ………………………………… oświadczam, że w chwili realizacji
Imię i nazwisko

projektu ,,Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze’’ nie jestem
uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WD
2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestników projektu ,są tego samego
rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestników projektu.

……………....…………………………………..
Miejscowość i data

……………....…………………………….
Czytelny podpis osoby oświadczającej1)*
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..……………………………………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego
(wymagany w przypadku gdy uczestnik projektu jest osobą
niepełnoletnią)

1)* W

przypadku uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez daną osobę, jak
również przez jej rodzica lub prawnego opiekuna
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