REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Przyszłość zawodowa z energią”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Przyszłość zawodowa z energią”, zwanego
dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
2. Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi – Lidera Projektu, zwanego dalej
Organizatorem, Dalia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi – Partnera Projektu oraz Miasto Łódź – Partnera Projektu.
Biuro Projektu mieści się w siedzibie Organizatora pod adresem 90-563 Łódź, ul. Łąkowa 4.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. na terenie województwa
łódzkiego.
4. W Projekcie biorą udział uczniowie następujących szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Łódź:
 Technikum nr 9 w Łodzi przy al. Politechniki 38,
 Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Łodzi przy al. Politechniki 38.
5. Celem nadrzędnym Projektu jest podniesienie o 30 % w okresie 01.2012 r.-12.2013 r. kompetencji kluczowych
w zakresie porozumiewania się w j. obcym, matematyki, fizyki, informatyki i zwiększenie szans na przyszłe
zatrudnienie poprzez udział w zajęciach praktycznych i kursach zawodowych.
6. Udział w Projekcie jest dla wszystkich jego uczestników bezpłatny.
7. Projekt jest promowany na specjalnie utworzonej w tym celu stronie Internetowej, pod adresem http://zdzprojekty-lodz.pl/energetyk.html
§2
Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i mogą w nim brać udział Uczniowie (Beneficjenci Ostateczni) wyżej
wskazanych szkół zawodowych.
2. Warunkami formalnymi uczestnictwa Ucznia (Beneficjenta Ostatecznego) w Projekcie są:
 znajomość treści niniejszego Regulaminu i zgoda na poddanie się jego postanowieniom,
 złożenie Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
 złożenie, w zakresie usprawiedliwionym realizacją Projektu, Oświadczenia uczestnika Projektu o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 zakres danych osobowych przekazanych do systemu PEFS
z poniższym zastrzeżeniem.
3. W przypadku niepełnoletności Ucznia (Beneficjenta Ostatecznego), na wyżej wymienionych dokumentach
zgłoszeniowych, wymagana jest ponadto stosowna zgoda jego Rodzica lub Opiekuna prawnego.
4. Ogólna liczba Beneficjentów Ostatecznych Projektu jest ograniczona do 110 osób.

§3
Procedura rekrutacji do udziału w Projekcie
1. Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z zasadami polityki równych szans.
2. Rekrutacja na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia praktyczne będzie prowadzona w trzech
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terminach w lutym 2012 r., we wrześniu 2012 r. oraz w miesiącu styczniu 2013 r. Rekrutacja na kursy
zawodowe będzie miała miejsce w każdym miesiącu w okresach: II-VI oraz IX-XII 2012 r. i 2013 r. Rekrutacje z
zastrzeżeniem ust. 5. będą prowadzone do wyczerpania ogólnego limitu uczestników.
Rekrutacja jest prowadzona bezpośrednio w macierzystych szkołach Beneficjentów Ostatecznych przez
Specjalistę ds. rekrutacji. Dokumentację zgłoszeniową składa się w sekretariacie szkoły.
Procedura rekrutacyjna obejmuje:
1) przyjęcie przez kandydata zasad udziału w Projekcie (Regulaminu uczestnictwa w Projekcie),
2) zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie poprzez złożenie Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, Oświadczenia
uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zakresu danych
osobowych przekazanych do systemu PEFS
3) weryfikację dokumentów zgłoszeniowych pod względem formalnym,
4) zakwalifikowanie lub odmowę zakwalifikowania do udziału w Projekcie,
5) poinformowanie Uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w Projekcie bezpośrednio,
a w przypadku zakwalifikowanych, także poprzez informację podaną na tablicy ogłoszeniowej danej szkoły.
W przypadku gdyby przed upływem drugiego miesiąca, licząc od zamknięcia rekrutacji, liczba Uczniów
zakwalifikowanych do udziału w Projekcie spadła poniżej ogólnego limitu uczestników, Organizator
przeprowadzi rekrutację uzupełniającą na dotychczasowych zasadach.
W kwestiach spornych mogących powstać na tle procesu rekrutacji, rozstrzyga zawiązany w tym celu Zespół
Rekrutacyjny w składzie: Koordynator Projektu, Dyrektor szkoły oraz Specjalista ds. rekrutacji.

§4
Organizacja zajęć dodatkowych oraz pozostałych form wsparcia
1. Zajęcia dodatkowe zostały pomyślane jako innowacyjne i ponadstandardowe wobec obowiązujących w tym
zakresie szkolnych programów nauczania.
2. Uczniowie (Beneficjenci Ostateczni) będą uczestniczyć w następujących formach wsparcia:
 Zajęcia dodatkowe z wybranych przez siebie przedmiotów, spośród następujących, przewidzianych w
ramach projektu:
1) język francuski,
2) matematyka stosowana
3) fizyka techniczna
4) podstawy informatyki,
5) zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego.
 Kursy zawodowe w wybranym przez siebie kierunku:
1. spawanie
2. obsługa suwnic
3. obsługa wózków jezdniowych
4. obsługa urządzeń elektroenergetycznych
5. AutoCAD
6. wdrażanie oraz instalacje technologii ograniczających emisję Co2.
 Warsztaty umiejętności psychospołecznych.
3. Zajęcia dodatkowe z wybranych przedmiotów, jak matematyka stosowana, fizyka techniczna, informatyka,
j. francuski, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego będą realizowane w grupach 10-15 osobowych,
kursy zawodowe w grupach 10-osobowych (spawanie, obsługa urządzeń energetycznych, obsługa wózków
jezdniowych, obsługa suwnic, AutoCAD) oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz seminarium z
Wdrażania oraz instalacji technologii ograniczających emisję CO2 w grupach 22 osobowych.
4. Wszystkie zajęcia będą organizowane na terenie macierzystej szkoły Beneficjentów Ostatecznych, kursy
zawodowe i warsztaty umiejętności psychospołecznych będą organizowane w siedzibie ZDZ w Łodzi, ul.
Łąkowa 4, 90-563 Łódź, zgodnie z harmonogramem ustalonym dla każdej grupy Uczniów.

5. Harmonogramy będą przekazywane bezpośrednio wszystkim zainteresowanym uczestnikom Projektu oraz
podane do wiadomości na tablicy ogłoszeniowej szkoły.
6. W przypadkach uzasadnionych optymalizacją procesu dokształcania w ramach realizowanego Projektu,
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramach zajęć. Uczestnicy Projektu będą
każdorazowo informowani o zmianach, jak również zostanie im przekazany nowy, aktualny harmonogram zajęć.
7. Wszyscy uczestniczący w Projekcie Uczniowie otrzymają nieodpłatnie: materiały szkoleniowe (podręczniki,
zestawy piśmiennicze), poczęstunki w trakcie uczestnictwa w zajęciach, zwrot kosztów dojazdu-na podstawie
przedstawionego ulgowego biletu MPK, sfinansowanie pierwszego egzaminu zawodowego, środki ochrony
indywidualnej na zajęcia praktyczne – przewidziane w szczegółowym budżecie Projektu.
8. W ramach Projektu realizowane będą ponadto takie formy wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych, jak:
1) organizacja wycieczek szkolnych w celu podniesienia wiedzy na temat energii odnawialnej.
2) Zajęcia praktyczne dla 110 Beneficjentów Ostatecznych, realizowane w łódzkich firmach energetycznych, w
celu zdobycia praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu.
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§5
Zasady uczestnictwa Uczniów w Projekcie
Każdy Beneficjent Ostateczny jest uprawniony do nieodpłatnego uczestnictwa w Projekcie, zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz otrzymania certyfikatu (zaświadczenia) potwierdzającego udział
w Projekcie, po jego zakończeniu.
Uczestnicy Projektu – Beneficjenci Ostateczni zobowiązani są do:
 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 potwierdzania każdorazowo swojego uczestnictwa w zajęciach na liście obecności,
 rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ankiet ewaluacyjnych przewidzianych w
Projekcie i dostarczanych przez Organizatora,
 przystępowania do sprawdzianów, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Uczestnik Projektu-Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się podać Organizatorowi dane osobowe niezbędne do
wypełnienia kwestionariusza PEFS, związanego ze wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, oraz poinformować o wszelkich zmianach dotyczących tych danych, w terminie 7 dni od daty ich
zaistnienia.
Beneficjenci Ostateczni zobowiązani są do każdorazowego usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach
podając jej przyczynę nauczycielowi (trenerowi) prowadzącemu dane zajęcia. Maksymalna liczba nieobecności
nie może przekroczyć 20% zaplanowanej liczby godzin przypadających na zajęcia.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, niezależnie od przyczyny tej rezygnacji, Uczeń
(Beneficjent Ostateczny) zobowiązany jest do złożenia Organizatorowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji
wraz z podaniem jej przyczyny. W przypadku niepełnoletności Ucznia (Beneficjenta Ostatecznego), na takim
oświadczeniu wymagana jest ponadto zgoda jego Rodzica lub Opiekuna prawnego.
Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Ucznia z listy uczestników Projektu w przypadku rażącego
naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu bądź zasad współżycia społecznego.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Projektu, o czym bezzwłoczne

powiadomi zainteresowanych.
3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem, należy do Zespołu Zarządzającego.
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