Projekt „Zawodowcy – to MY!”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zawodowcy – to MY!”
nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0021/21 Kształcenie zawodowe

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu „Zawodowcy – to MY!”–
warunki organizacji zajęć i staży dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 i Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Sieradzu, kursów i szkoleń dla nauczycieli uczących w w/w placówkach oraz prawa
i obowiązki uczestników Projektu.
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej 11 – XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania 03 – XI.3
Kształcenie zawodowe, Poddziałania 01 – XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
3. Biuro projektu: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Krakowskie Przedmieście
58, 98 – 200 Sieradz, gabinet psychologa/pedagoga.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) „Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt „Zawodowcy – to MY!” realizowany
przez Powiat Sieradzki/Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu.
b) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa
w Projekcie.
c) „Uczestniku projektu” – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą
z udzielanego wsparcia.

Realizator projektu: Powiat Sieradzki/Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz
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Przysposabiającej do Pracy oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim Branżowej Szkoły I stopnia w celu przyszłego zatrudnienia poprzez realizację
dodatkowych zajęć specjalistycznych i staży, wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli,
utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery przy jednoczesnym doposażeniu placówki
w terminie od 01.05.2022 roku do 31.10.2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Sieradzu.
§2
Warunki rekrutacji
1. Projekt skierowany jest do następujących uczestników:
a) Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną lub znaczną Szkoły
Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Sieradzu zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.
b) Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Branżowej Szkoły
I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu
zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.
c) Nauczycieli realizujących zajęcia w szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy,
Branżowej Szkoły I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Sieradzu zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.
2. Rekrutacja uczniów do zajęć specjalistycznych i staży odbędzie się w terminie od 01 – 06. 05.
2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu na podstawie
kryteriów określonych w § 3.
3. Rekrutacja nauczycieli do zadania doskonalenie zawodowe odbędzie się w terminie 01 – 06.
05 2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu na podstawie
kryteriów określonych w § 3.
4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
5. Osoba składająca formularz zgłoszeniowy w swoim imieniu lub w imieniu swojego dziecka
zobowiązuje się do udziału w zajęciach specjalistycznych/stażach, doskonaleniu oraz do nie
przerwania uczestnictwa w projekcie bez uzasadnionych powodów.
6. Osoba, która zrezygnuje w trakcie z doskonalenia lub nie skończy wybranej formy
doskonalenia zostanie obciążona kosztami tegoż doskonalenia.
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8. Uczestnik projektu/opiekun prawny zobowiązany jest do: regularnego, punktualnego
i aktywnego uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych/stażach, doskonaleniu zawodowym,
wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania projektu.
9. Uczestnik ma prawo do kontaktowania się z Realizatorem Projektu w sprawach związanych
z udziałem w projekcie.
10. Uczestnik Projektu ma prawo do równego traktowania.
11. Realizator Projektu zobowiązuje się do:
a) Dbałości o najwyższy poziom merytoryczny działań podejmowanych w ramach
realizowanego Projektu i stałego ich ewaluowania.
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12. Realizator Projektu ma prawo do:
a) Uzyskania od Uczestników Projektu wszelkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń
pozwalających na realizację Projektu.
b) Monitoringu zgodności realizowanych działań z zakładanymi celami i harmonogramem,
monitoringu doskonalenia zawodowego, a także monitoringu wskaźników i rezultatów,
w tym ewaluację ankiet w kontekście realizacji wskaźników „miękkich”.
§3
Kryteria rekrutacji do udziału w zajęciach projektowych
1. Kryteria rekrutacji do zadania - zajęcia specjalistyczne:
a) Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
uczęszczający do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu oraz uczeń z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim uczęszczający do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu posiadający orzeczenie do kształcenia
specjalnego.
2. Kryteria rekrutacji do zadania – staże:
a) Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczający do Branżowej
Szkoły I Stopnia nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu
posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego nie będący młodocianym
pracownikiem.
3. Kryteria rekrutacji do zadania – doskonalenie zawodowe nauczycieli:
a) Nauczyciel/nauczycielka realizujący zajęcia w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu.
b) Nauczyciel/nauczycielka realizujący zajęcia w Branżowej Szkole I Stopnia nr 3
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu.
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4. Kryteria selekcji:
a) Wybrana forma doskonalenia zawodowego jest zgodna z diagnozą oraz potrzebami
placówki (ocena na podstawie planu oraz wywiadu z dyrektorem) – 0 – 5 punktów.
b) Efektywna możliwość wykorzystania wybranej formy doskonalenia zawodowego – 0 – 5
punktów.
c) Zgodność wybranej formy doskonalenia zawodowego z rodzajem prowadzonych zajęć
w placówce – 0 -3 punkty.
d) Uzasadnienie wyboru formy doskonalenia zawodowego – 0 – 2 punkty.
e) Kolejność zgłoszeń – 1 punkt.
5. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności zakwalifikowanych do
danego zadania decyduje kolejność zgłoszeń.
6. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba miejsc utworzona będzie lista rezerwowa.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie dorekrutowywani będą chętni według
kolejności na liście rezerwowej.
8. Uczestnik Projektu może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia o ile spełnia
kryteria rekrutacji.
9. Okres udziału w Projekcie zawiera się od 01.05.2022 roku do 31.10.2022 roku.
§4
Zasady rekrutacji
1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest czytelne wypełnienie i dostarczenie dokumentów
rekrutacyjnych i złożenie ich w biurze Projektu – gabinet psychologa/pedagoga w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98 – 200
Sieradz w terminie 01-06.05.2022 roku w godzinach pracy psychologa/koordynatora lub
przesłanie w/w dokumentów na adres mailowy: dbiernacka@sosw-sieradz.pl w tym samym
terminie tj. 01-06.05.2022 roku do godziny 23.59.
2. Przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniających w przypadku wystąpienia wolnych
miejsc.
3. Złożone dokumenty rekrutacyjne są zapisywane w rejestrze wg daty wpływu.
4. Dokumenty rekrutacyjne to:
a) Formularz rekrutacyjny dla nauczycieli – załącznik nr 1.
b) Formularz rekrutacyjny dla uczniów – załącznik nr 2.
5. Dokumenty rekrutacyjne:
a) Do pobrania w biurze Projektu – gabinet psychologa/pedagoga w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz.
b) Wysłane na adres mailowy ze skrzynki służbowej – dotyczy nauczycieli.
c) Dostępne na stronie internetowej placówki.
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6. Odrzucone będą zgłoszenia osób, które:
a) Złożą dokumenty rekrutacyjne niezgodne ze wzorami.
b) Złożą dokumenty rekrutacyjne na innym niż określony formularz.
c) Złożą dokumenty rekrutacyjne po terminie.
d) Nieczytelnie wypełnią dokumenty rekrutacyjne.
7. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie decyduje komisja rekrutacyjna powołana
przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sieradzu.
8. Lista osób zakwalifikowanych do Projektu zostanie zatwierdzona do dnia 07.05.2022 roku.
9. Lista osób zakwalifikowanych do Projektu dla zainteresowanych do wglądu w biurze Projektu
– gabinet psychologa/pedagoga w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Sieradzu.
§5
Zadania projektowe
1. Zadanie projektowe: realizacja staży i zajęć specjalistycznych podnoszących umiejętności
i kompetencje uczniów.
a) Rodzaj zajęć specjalistycznych:


Nowoczesny kucharz (praktyczne, teoretyczne) – dot. Branżowej Szkoły I stopnia nr 3.



Włosy oczami fryzjera. – dot. Branżowej Szkoły I stopnia nr 3.



Przygotowanie do egzaminów zawodowych – dot. Branżowej Szkoły I stopnia nr 3.



Kucharz pasjonata – dot. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.



Młody ogrodnik – dot. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.



Opiekun w przedszkolu – dot. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.



Asystent biurowy – dot. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.



Zajęcia kształtujące umiejętności interpersonalne – dot. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy.
b) Staże realizowane będą w rzeczywistych warunkach pracy tj. u pracodawców, których
działalność związana jest z zawodem, w którym kształcą się uczniowie.
c) Realizacja staży/praktycznej nauki zawodu odbywać się będzie u pracodawcy
z wykorzystaniem posiadanych przez niego maszyn/urządzeń.
d) Staże będą realizowane w następujących miejscach:



Zakład Stolarski UPH Władysław Przybylak, ul. Wojska Polskiego 42, 98-200 Sieradz.



Studio Fryzjerskie „Milena” Agnieszka Załęcka – Królewicz, ul. Kilińskiego 24a, 98-270
Złoczew.



Restauracja Marusia S.C. E Bugajska, S. Bugajski, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz.



Z. U. P. Witold Marcinkowski, ul. Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz.
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e) Dobowy wymiar godzin stażu uczniowskiego: 6 godz. do 16 lat, 8 godz. powyżej 16 lat
z możliwością obniżenia dobowego wymiaru godzin stażu do 7 godz.
f) Odpowiedzialni za realizację zadania: personel projektu, kadra zarządzająca, koordynator.
2. Zadanie projektowe: doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli.
a) Szkolenia branżowe:

b)



Barista.



Dekorowanie potraw.



Innowacyjna kuchnia.



Nowe trendy w gastronomii.



Najnowsze trendy w gastronomii.



Carving i zdobienie potraw.



Terapia ręki.



Kuchnia molekularna.



Terapia krótkoterminowa.

Szkolenie z wykorzystania monitora interaktywnego.

c) Szkolenia mogą odbywać się w formie zdalnej.
3. Zadanie projektowe: doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.
a) Zaplanowane wyposażenie odpowiada potrzebom placówek.
b) Zakupu dokona koordynator wraz z kadrą zarządzającą.
c) Odpowiedzialny za realizację zadania: koordynator, kadra zarządzająca.
4. Zadanie projektowe: utworzenie i działania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery
(SPInKa).
a) Szkolny Punkt Informacji i Kariery zostanie utworzony na terenie Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Sieradzu.
b) W ramach działalności SPInKa zostaną przeprowadzone zajęcia: Doradztwo zawodowe
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do
Szkoły Branżowej nr 3 oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym uczęszczających do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu.
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§6
Postanowienia końcowe
1. Osoba przystępująca do Projektu wypełnia:
a) Oświadczenie Uczestnika Projektu.
b) Inną niezbędną dokumentację stanowiącą załączniki do umowy o dofinansowanie.
2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz zasadami
unijnymi, w tym zasadami dotyczącymi równości szans, bez względu na wiek, płeć,
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd, orientację
seksualną z poszanowaniem prawa do różnorodności wszystkich osób, równości szans,
niedyskryminacji, zasadą zrównoważonego rozwoju oraz SzOOP RPO, RPOWŁ 2014 – 2020.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje zarządzający
Projektem – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sieradzu – zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zapisami we Wniosku o dofinansowanie.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
5. Regulamin obowiązuje w okresie od 01.05.2022 roku do 31.10.2022 roku.

Opracowanie:
K. Dawid – Jędrysiak, L. Krystkiewicz, D. Biernacka

Sieradz, 25.04.2022r.
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