Załącznik do uchwały nr 1021/2018
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dn. 9 kwietnia 2018 r.

Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje
Numer i nazwa Działania 12.4 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji projektu: od 01.04.2018 do 31.03.2020.
Projekt realizowany na podstawie umowy nr 87/RPLU.12.04.00-06-001/16-00 zawartej w dniu
14 kwietnia 2017 r. Samorządem Województwa Lubelskiego – pełniącym rolę Instytucji
Zarządzającej.
Typ projektu: Projekt w zakresie zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia
zawodowego z pracodawcami, m.in. poprzez realizacje działań ukierunkowanych na wspólne
przygotowanie programów nauczania, organizacje wysokiej jakości zajęć praktycznych oraz
w zakresie dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uczniom uzyskiwanie
i uzupełniania wiedzy i umiejętności zawodowych oraz w zakresie wsparcia uczniów w zakresie
zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, projekt
w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych.
Całkowita wartość projektu: 1 190 262,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 071 235, 80 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej: 1 011 722, 80 zł
…

§1
1. Projekt „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” realizowany jest przez
Powiat Łęczyński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje,
kompetencje. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Typ projektu: I lit. a, b, c, d, e, f.
Zakres interwencji (dominujący): Lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia
do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
zatrudniania oraz wzmocnienia systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich
jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania do
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczna
naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
2. Biuro projektu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana
Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, z dostępną dokumentacją wdrażanego projektu oraz
kluczowym personelem realizującym projekt. Ponadto w każdej ze szkół objętych
projektem będzie zaangażowany specjalista ds. rekrutacji.
3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji
projektu pozostają w gestii Zarządu Powiatu w Łęcznej.
§2
1. Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego
uczniów 2 szkół zawodowych powiatu łęczyńskiego do potrzeb rynku pracy do 2020 r.
2. Cele szczegółowe projektu to:
1) podwyższenie kwalifikacji i kompetencji 12 nauczycieli kształcenia zawodowego,
2) wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych 136 uczniów,
3) rozwój współpracy wielostronnej nakierowanej na dostosowanie kształcenia
zawodowego do wymogów rynku pracy,
4) rozwój form zdobywania kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb
rynku pracy,
5) dostosowanie wyposażenia do potrzeb kształcenia praktycznej nauki zawodu.
3. Założone cele szczegółowe zostaną osiągnięte do 31.03.2020 r.
4. Realizacja projektu obejmuje organizację zajęć specjalistycznych i kursów
kwalifikacyjnych dla uczniów oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli,
ponadto zaplanowano staże zawodowe dla uczniów.
§3
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników
zwanych dalej Beneficjentami Ostatecznymi oraz zasady uczestnictwa w projekcie.
2. Rekrutacja będzie zgodna z harmonogramem projektu. Prowadzona będzie odrębnie dla
każdego zespołu szkół, na poszczególne rodzaje szkoleń.
3. Projekt zakłada udział Beneficjentów Ostatecznych w liczbie: 136 uczniów i 12
nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej i Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.
4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
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§4
1. Zaplanowane w projekcie działania dla nauczycieli obejmują następujące kursy
doskonalące:
1) Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach:
a. Podwyższenie kwalifikacji i kompetencji poprzez udział w szkoleniach:
- spawalnictwo i obróbka skrawaniem
- kelnerstwo, barmaństwo i carving
b. Podniesienie kwalifikacji poprzez rozwój współpracy wielostronnej
nakierowanej na dostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów rynku
pracy:
- udział w wizytach studyjnych, składających się z wykładów i zajęć
praktycznych: techniki i technologie w rolnictwie i biogospodarce,
gastronomia i sztuki kulinarne
2)
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej:
a. Podwyższenie kwalifikacji i kompetencji poprzez ukończenie studiów
podyplomowych na kierunkach:
- Chłodnictwo i klimatyzacja,
- Systemy sterowania i nadzoru w budynkach,
2. Zaplanowane działania dla uczniów, obejmują następujące rodzaje wsparcia: kursy
zawodowe dla uczniów w zakresie nabywania nowych uprawnień i kwalifikacji:
1) Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach:
a) spawanie metodami MIG i TIG wraz z uzyskaniem świadectwa i tzw. książeczki
spawacza dla techników mechanizacji rolnictwa,
b)obsługa wózka widłowego wraz z uzyskaniem uprawnień tzw. świadectwa UDT,
c) kurs na operatora obrabiarek skrawających wraz z egzaminem końcowym,
d) prawo jazdy kat. B wraz z przygotowaniem do egzaminu,
e) kurs kelnerski, barmański i carvingu wraz z przygotowaniem do egzaminu,
2) Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej:
a) operator obrabiarek skrawających wraz z egzaminem końcowym,
b) eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV wraz z uzyskaniem
świadectwa UDT,
c) kurs komputerowy Auto CAd poziom podstawowy wraz z uzyskaniem certyfikatu
imiennego Autodesk
d) obsługa wózka widłowego z wymiana butli LPG wraz z uzyskaniem z uzyskaniem
uprawnień tzw. świadectwa UDT,
e) kurs udzielania pierwszej pomocy w zakresie podstawowym,
f) spawanie metodami MMA i TIG wraz z uzyskaniem świadectwa i tzw. książeczki
spawacza.
3. Zajęcia będą odbywały się w na terenie ZSR w Kijanach i ZSG w Łęcznej lub
w siedzibach podmiotów szkolących, jeśli jest to uzasadnione specyfiką szkolenia lub
posiadaniem niezbędnego zaplecza, którego nie posiada dana szkoła. Za udział w szkoleniach
nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
4. Zajęcia dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli Zespołów Szkół będą prowadzone
zgodnie z opracowanym harmonogramem poszczególnych zajęć przez cały okres realizacji
projektu (wzór harmonogramu zajęć stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).
5. Zajęcia będą odbywały się w godzinach nie kolidujących z zajęciami szkolnymi oraz
w dni wolne od nauki w szkole, nie będące dniami świątecznymi.
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6. Zajęcia dla nauczycieli w ramach studiów podyplomowych będą odbywały się zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez uczelnię wyższą – organizatora studiów.
§5
1. Staże zawodowe dla uczniów u lokalnych pracodawców, mające na celu rozwój
współpracy wielostronnej nakierowanej na dostosowanie kształcenia zawodowego do
wymogów rynku pracy,
2. Udział w stażach zawodowych weźmie: 60 uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach oraz 60 uczniów z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
3. Staże trwały będą 150 godzin, w ciągu 1 miesiąca (średnio 19 dni), w dni robocze
w godzinach zgodnych z godzinami pracy pracodawcy.
4. Uczniom uczęszczającym na staż przysługuje stypendium stażowe oraz zwrot kosztów
dojazdu na staż.
5. Staże będą realizowane u lokalnych pracodawców, zgodnie z umowami, zawartymi
pomiędzy Powiatem, pracodawcą i uczestnikiem stażu.
6. Program stażu będzie opracowany wspólnie przez szkołę i pracodawców, dostosowany
do podstawy programowej w danym zawodzie i wymogów stawianych przez pracodawców.
7. Staże realizowane będą w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych: od czerwca do sierpnia
danego roku kalendarzowego.
8. Celem stażu jest rozwój umiejętności praktycznych nabytych w trakcie kształcenia
zawodowego
§6
1. Rekrutacja uczestników będzie zgodna z zasadą równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnoprawnościami w dostępie do udziału w kursach,
szkoleniach i stażach realizowanych w ramach projektu.
2. Rekrutację Uczestników prowadzić będzie Koordynator projektu i Szkolni specjaliści ds.
rekrutacji. Decyzje o zakwalifikowaniu uczestników projektu podejmuje komisja
rekrutacyjna, w składzie: koordynator projektu, szkolny specjalista ds. rekrutacji, dyrektor
danego Zespołu Szkół.
3. Informacje o rekrutacji będzie rozpowszechniona podczas zajęć wychowawczych oraz na
spotkaniach z rodzicami. Na stronach internetowych realizatora projektu, szkół objętych
projektem i w sekretariatach szkół dostępne będą dokumenty rekrutacyjne, które po
wypełnianiu będzie można składać w sekretariacie szkoły oraz w biurze projektu w formie
papierowej.
4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
1) złożenie przez kandydata wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz deklaracji
uczestnictwa w projekcie,
2) złożenia oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby projektu,
3) w przypadku złożenia zgłoszenia przez osobę niepełnoletnią oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na uczestnictwo dziecka/podopiecznego
w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
5. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia/ nauczyciela na listę uczestników
projektu.
6. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału
w projekcie, będą umieszczone na liście rezerwowej.
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7. Warunkiem udziału w projekcie jest nieposiadanie kwalifikacji bądź umiejętności
w zakresie zgodnym z rodzajem kursu, w którym uczestnik weźmie udział.
8. Uczestnikami projektu mogą być:
a) nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w Zespole Szkół
Rolniczych w Kijanach: w zawodach związanych z kierunkiem technik żywienia i usług
gastronomicznych (5 osób), zawodach związanych z mechanizacją rolnictwa (5 osób),
b) nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w Zespole Szkół
Górniczych w Łęcznej 2 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w kierunku technika elektryka
i przedmiotów mechanicznych,
c) uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach (76 osób) kształcących się na
kierunkach: żywienie i usługi gastronomiczne (40 osób), mechanizacja rolnictwa (36
osób),
d) uczniowie z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej (60 osób), kształcących się na
kierunkach: - elektryk (20 osób), mechanik (20 osób), górnictwo podziemne i przeróbka
kopalin stałych (20 osób).
7. Na udział nauczyciela w szkoleniach podnoszących kwalifikacje będzie musiał wyrazić
zgodę dyrektor placówki.
8. W przypadku większej liczby uczniów chętnych do udziału w projekcie, zostaną
zastosowane dodatkowe kryteria naboru,, którymi będzie przyznanie dodatkowych punktów
za: średnią ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni semestr, realizacja nauki w III lub IV
klasie danego typu szkoły oraz deklaracja podjęcia pracy po zakończeniu nauki w szkole.
9. Uczniowie, którzy zakończą szkolenia zawodowe oraz uzyskają świadectwo kwalifikacji
po zdanym egzaminie, będą mieli pierwszeństwo podczas kwalifikowania na staże
zawodowe.
10. Jeden uczeń, w miarę wolnych miejsc będzie mógł uczestniczyć w więcej niż 1 kursie
zawodowym.
§7
1. Każdy uczestnik ma prawo do:
- udziału w zajęciach gwarantowanych przez Powiat,
- zgłaszania uwag i oceny zajęć,
- otrzymania materiałów szkoleniowych,
- otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu po pozytywnym zaliczeniu egzaminu
końcowego.
2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do:
- złożenia dokumentów rekrutacyjnych potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,
- zapoznania się z niniejszym regulaminem,
- - aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach (frekwencja min. 80%),
- przystąpienia do egzaminu kończącego dany typ szkolenia, studia podyplomowe lub
szkolenie zawodowe,
- przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia, potwierdzonego przez rodzica lub
opiekuna, w przypadku nieobecności na zajęciach/stażach ucznia,
- w przypadku nauczyciela dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność spowodowaną
choroba lub innymi ważnymi okolicznościami zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
- wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio
monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,
- bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze
uczestnictwo w projekcie,
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§8
1. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, gdy rezygnacja
zostanie zgłoszona do biura projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – pod warunkiem
złożenia pisemnej rezygnacji.
2. W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników projektu z udziału w Projekcie jest
dopuszczalna wyłącznie w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub choroba
i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.
3. W przypadkach nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20%
zrealizowanych zajęć, realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.
4. W celu zapewniania ciągłej i pełnej obsady grup, realizator projektu przewiduje
utworzenie listy rezerwowej uczestników projektu.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia z projektu jego miejsce zajmuje
pierwsza osoba z listy rezerwowej.
6. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu z listy osób
biorących udział w Projekcie w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu z udziału w projekcie,
realizator projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów szkoleniowych
pozostających w nienaruszonym stanie oraz zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego
dotychczasowym udziałem w projekcie.
§9
1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizowanego na
jego rzecz wsparcia osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom
i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.
§ 10
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień
niniejszego regulaminu.
2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika
Projektu w porozumieniu z opiekunem projektu z ramienia Urzędu Marszałkowskiego
województwa Lubelskiego.
3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym
poinformuje na stronie internetowej.
4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w biurze projektu oraz
w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie oraz na stronie internetowej realizatora
projektu.
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