REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Postanowienia ogólne.
Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa
w Projekcie „Młodzi bliżej rynku pracy - kształcenie zawodowe
elektroników i informatyków”
2. Definicje
2.1 Projekt „Młodzi bliżej rynku pracy - kształcenie zawodowe
elektroników i informatyków nr: RPMA.10.03.01-14-7125/16-00 jest
realizowany
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X
Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe,
Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów,
2.2 Beneficjent: Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o.o. w Warszawie
ul. Stępińska 22/30.
2.3 Beneficjenci ostateczni: uczniowie/uczennice Technikum
Elektronicznego Nr 1 z Zespołu Szkół Nr 36 im. M.Kasprzaka i Technikum
Elektronicznego nr 3 z Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych, którzy
spełniają kryteria określone w pkt. 7 niniejszego regulaminu i w wyniku
przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału
w projekcie.
2.4 Partnerzy:. Urząd m.st. Warszawy/Dzielnica Wola i Żoliborz, Samsung
Electronics Polska Sp z o.o, Regenersis (Warsaw) Sp. z o.o.
2.5 Instytucja Pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych.
2.6 Biuro projektu: w siedzibie wnioskodawcy; ul Stępińska 22/30
Warszawa;
3. Terytorialny i czasowy zakres projektu
Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic jw. a jego okres realizacji
trwa od 01.06.2017 r. do 31.10.2018r.
4. Cel projektu
Wzrost wiedzy i umiejętności dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku
pracy w zawodach elektronik i informatyk (teleinformatyk) u 200
uczennic/ów (K10/M190) z 2 szkół z W-wy tj. Technikum Elektroniczne Nr
1 z Zespołu Szkół Nr 36 im.M.Kasprzaka i Technikum Elektroniczne nr 3
z Zesp Szkół Elektronicznych i Licealnych, w terminie 1.06.201731.10.2018
5. Proces rekrutacji
5.1 Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie od 01.06.17 do
20.06.17 oraz w trybie ciągłym rekrutacja uzupełniająca
5.2 Projekt skierowany jest do 200 uczniów/uczennic [U]; po 100U z ww.
Techników; chcących uzupełnić wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
zawodowe.
5.3 Rekrutacja obejmuje uczennice/uczniów z klas II-IV Technikum
z kierunków technik elektronik, technik informatyk, teleinformatyk.
5.4 Jedna osoba może wziąć udział w kilku aktywnościach
5.5 kryteria i punktacja w procesie rekrutacji:

a/ uczennica +2 pkt.
b/ osoba niepełnosprawna +2pkt;
c/uczniowie 3kl +1pkt; 4kl +3pkt
d/ średnia ocen za półrocze (obliczona jako średnia matematyczna)
e/ rekomendacje wychowawcy (od 1 do 4 pkt.)
6. Zadania realizowane w projekcie:
1/ Specjalistyczne zajęcia dodatkowe w zakresie:
a) techniki światłowodowej (dla 72 uczennic/ów, w grupach po 12 osób,
w piątki (14.00-21:00), soboty (9.00-16:00) w sumie 240h; catering
b) techniki druku 3D (dla 48 uczennic/ów, 4 grupy po 12 osób, w piątki
(14.00-21:00), soboty (9.00-16:00) w sumie 160h; catering
c) symulacji procesów elektronicznych (dla 48 uczennic/ów, 4 grupy po 12
osób, w piątki (14.00-21:00), soboty (9.00-16:00) w sumie160h; catering
d) zajęcia uzupełniające wiedzę z: matematyki, fizyki, informatyki i jęz.
angielskiego zawodowego; po lekcjach

2/ Zajęcia z rozwijania kompetencji miękkich; dla 80 uczennic/ów; po
lekcjach; rekrutacja zg z rekomendacją wychowawcy
3/ Spotkanie pt.„Bliżej rynku pracy” z firmami otoczenia społecznogospodarczego m.in. Samsung, Regenersis, National Instruments;
w Zespole Szkół przy ul.gen Zajączka 7; sobota godz.10-15:00
4/ Straże zawodowe (dla 185 uczennic/ów; łącznie 150 godz., w terminach
VII-VIII’17 i VI-VIII’18 r.; ze stypendium w wysokości 1 650,-zł za 150 godz.
odbytego stażu).
7. Warunki uczestnictwa i kwalifikacja do projektu:
zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną (złożoną z przedstawicieli
szkoły i wnioskodawcy) do projektu na podstawie:
-formularza rekrutacji z danymi do kryteriów punktacji,
-deklaracji uczestnictwa,
-zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-oświadczenia o wykorzystaniu i rozpowszechnienie wizerunku,
-oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na
udział w projekcie (dla osób niepełnoletnich).
Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy oraz wymagane
dokumenty prosimy dostarczyć w terminie do 30 czerwca br. lub w
trybie ciągłym jednak nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem
zajęć dodatkowych do Sekretariatu szkoły
7.1 W przypadku tej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do
projektu zdecyduje Komisja Rekrutacyjna biorąc pod uwagę kolejność
zgłoszeń i motywację udziału w projekcie. Osoby, które nie zostaną
zakwalifikowane do projektu zostaną wpisane na listę rezerwową
w kolejności od najwyższej do najniższej punktacji.
7.2 Uczeń/nnica zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie może
zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach:
-na wniosek osoby prowadzącej zajęcia lub na wniosek kierownika
projektu uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa
w zajęciach pozalekcyjnych,
-rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie,
-z powodu skreślenia decyzją Rady Pedagogicznej Szkoły z listy uczniów
Skreślenia ucznia/nnicy z listy uczestników projektu dokonuje Kierownik
Projektu w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły
7.3 Każdy zakwalifikowany uczeń/nnica szkoły powinien wziąć udział
w przynajmniej jednej formie wsparcia organizowanej w ramach projektu.
7.5 Uczestnik/czka projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w min 90%
godzin zajęć i zaliczenia sprawdzianu końcowego,
7.4 Uczniowie/nnice, którzy opuszczą więcej niż 10% godzin zajęć nie
otrzymają zaświadczenia o ukończeniu zajęć
8. Proces monitoringu
8.1 Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają
procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności i działań
podjętych w ramach Projektu.
9. W Sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
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