
 
 

 

 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Postanowienia ogólne. 
Niniejszy dokument określa ramowe zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa 
w Projekcie „Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - 
interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki” 
2. Definicje 
2.1 Projekt „Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - 
interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki” nr: 
RPMA.10.03.01-14-b375/18 jest realizowany w ramach Poddziałania 10.3.1 
„Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020,  
2.2 Beneficjent: Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. (IRE) w Warszawie 
ul. Stępińska 22/30.  
2.3  Beneficjenci ostateczni: uczniowie/uczennice i nauczyciele/ki z Technikum 
Łączności z ZS nr 37  im. A. Osieckiej, Technikum Elektronicznego nr 1 z ZS nr 36 im. 
M. Kasprzaka oraz Technikum Elektronicznego nr 3 z ZS Elektronicznych i 
Licealnych, którzy/e spełniają kryteria określone w pkt 7 niniejszego regulaminu i w 
wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali/ły zakwalifikowani/e do udziału 
w projekcie. 
2.4  Partnerzy: m.st. Warszawa (ZS nr 37 im. A. Osieckiej,  ZS nr 36 im. M. Kasprzaka 
oraz  ZS Elektronicznych i Licealnych) oraz TP Teltech Sp. z o.o. 
2.5 Instytucja Pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych (MJWPU) 
2.6 Biuro projektu: znajduje się w siedzibie Beneficjenta: ul. Stępińska 22/30, 00-
739 Warszawa 
3. Terytorialny i czasowy zakres projektu: projekt skierowany jest do 
uczniów/uczennic i nauczycieli/ek Technikum Łączności z ZS im. A. Osieckiej, 
Technikum Elektronicznego nr 1 z ZS nr 36 im. M. Kasprzaka oraz Technikum 
Elektronicznego nr 3 z ZS Elektronicznych i Licealnych, a jego okres realizacji trwa 
od 02.09.2019 r. do 30.09.2021r. 
4. Cel projektu: wzrost efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego, 
odpowiadającego na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania 
gospodarki opartej na wiedzy w ramach zawodów elektronik i informatyk 
/teleinformatyk poprzez doskonalenie zawodowe 180 uczennic/ów [U] (K9/M171) i 
9 naucz. [N] (3K/6M) z 3 szkół z Warszawy w terminie 2.09.2019-30.09.2021. 
5. Proces rekrutacji 
5.1 Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 09.09.2019 r. do 31.10.2019 r. 
oraz w trybie ciągłym, jako rekrutacja uzupełniająca  
5.2 Projekt skierowany jest do 180 uczniów/uczennic [U] i 9 nauczycieli/ek [N] 
z trzech ww. szkół z Warszawy, chcących uzupełnić wiedzę, umiejętności 
i kwalifikacje zawodowe.  
5.3 Rekrutacja obejmuje uczennice/uczniów i nauczycieli/lki z ww. trzech szkół 
z Warszawy (prowadzących kształcenie zawodowe na kierunkach elektronik 
i informatyk/teleinformatyk), uczących się, pracujących lub zamieszkujących na 
obszarze woj. mazowieckiego. Osoby płci żeńskiej oraz osoby 
z niepełnosprawnościami są szczególnie zachęcane do udziału w projekcie. 
5.4 Jedna osoba może wziąć udział w kilku aktywnościach. Całość wsparcia 
w ramach projektu udzielana jest bezpłatnie. 
5.5 Kryteria i punktacja w procesie rekrutacji: 
a/ rekrutacja uczniów/-nic: 
-uczennice/owie z 3. klasy otrzymają + 1 pkt, z 4. klasy + 2 pkt, 
-średnia ocena z wyników nauczania za ostatni rok szkolny:  
               ocena poniżej 3 = 0 pkt; 3 do 4 = 1 pkt; pow. 4 = 2 pkt 
- dodatkowe punkty: kobieta = 2 pkt; os. niepełnosprawna = 2 pkt 
- rekomendacja wychowawcy (0-2 pkt). 
- w przypadku równej liczby punktów preferowani będą uczniowie z wyższą kolejno: 
    a/oceną zachowania; 
    b/ średnią frekwencją; 
    c/ wg kolejności zgłoszeń  
Niepełnoletni – biorą udział w projekcie za zgodą rodziców (wymagany podpis 
rodzica/opiekuna pod Deklaracją uczestnictwa). 
b/ rekrutacja nauczycieli/ek – delegowanie przez Radę pedagogiczną i Dyrekcję 
szkoły; 
c/ rekrutacja na staże: 
Kryteria: 4. kl. = 4 pkt, 3. kl. = 2 pkt, kobiety/os. niepełn. = 2 pkt, wymagana 
zgodność z kierunkami kształcenia; preferowane są 4. klasy, ponieważ będzie to 
sprzyjać nawiązaniu stosunku pracy przez pracodawców z uczniami/nnicami po 
ukończeniu przez nich nauki w szkole. 
LISTA REZERWOWA: 
Osoba, która wyraziła chęć uczestnictwa w projekcie, spełnia kryteria uczestnictwa, 
złożyła komplet poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych oraz została 
zakwalifikowana (zgodnie z pkt 7 regulaminu) wpisywana jest na podstawową listę 
uczestników/czek projektu. 
Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną umieszczone na podstawowej 
liście, a złożyły prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy i spełniają kryteria 
udziału w projekcie zostaną umieszczone na liście rezerwowej (włączenie do 

projektu z listy rezerwowej możliwe jest po rezygnacji lub skreśleniu osoby 
wcześniej zakwalifikowanej). 
6. Zadania realizowane w projekcie: 
1.Doskonalenie umiejętności i kompetencji  zawodowych 9 nauczycieli/ek (N) 
ww. szkół poprzez udział w szkoleniach z fotoniki/techniki światłowodowej 
i robotyki;  
2.Realizacja zajęć dodatkowych dla 180 uczniów/nic (U) ww. szkół: 
a/zawodowych w zakresie fotoniki/techniki światłowodowej (uczestnictwo 
obowiązkowe) i robotyki (uczestnictwo dobrowolne), 
b/ z kompetencji kluczowych (matematyka, TIK, j. ang.) – uczestnictwo 
obowiązkowe w przynajmniej jednym z trzech rodzajów zajęć, 
c/ kształtujących umiejętności uniwersalne (kreatywność, innowacyjność 
i przedsiębiorczość) – uczestnictwo obowiązkowe. 
3. Doposażenie szkolnych pracowni trzech szkół (w zakresie techniki 
światłowodowej), w tym nowej międzyszkolnej pracowni do robotyki, 
umożliwiających praktyczną naukę zawodu; 
4.Realizacja kształcenia zawodowego praktycznego (90 U) we współpracy 
z przedsiębiorcami w formie staży zawodowych w miejscu pracy. 
7. Warunki uczestnictwa i kwalifikacja do projektu:  
zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną (złożoną z przedstawicieli szkoły 
i wnioskodawcy)  do projektu na podstawie:  
- regulaminu udziału w projekcie, 
- formularza rekrutacyjnego (deklaracja uczestnictwa w projekcie + formularz 
danych osobowych). 
- oświadczenia uczestnika/czki projektu (w tym zgody na przetwarzanie danych 
osobowych), a w przyp. osób niepełnoletnich – dodatkowo wymagany podpis 
rodzica/opiekuna prawnego na Oświadczeniu, 
-karty oceny (w tym rekomendacji wychowawcy). 
Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny oraz pozostałe wymagane 
dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 30 
października 2019 r. lub w trybie ciągłym, jednak nie później niż na 7 dni przed 
rozpoczęciem zajęć dodatkowych  
7.1 Uczeń/nnica zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie może zostać 
skreślony/a  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.  
7.2 Każdy zakwalifikowany/a uczeń/nnica szkoły musi spełnić warunek 
kompleksowości wsparcia tj.: powinien/a wziąć udział w przynajmniej jednego 
rodzaju zajęciach specjalistycznych realizowanych we współpracy 
z przedsiębiorstwami oraz przynajmniej jednego rodzaju zajęciach w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych 
w programie. 
7.3 Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do uczestnictwa w min 90% 
godzin danych zajęć i zaliczenia sprawdzianu końcowego; uczniowie/nnice, 
którzy/re opuszczą więcej niż 10% godzin zajęć nie otrzymają zaświadczenia 
o ukończeniu zajęć 
8. Proces monitoringu 
Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi 
monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności i działań podjętych 
w ramach Projektu. 
9. Postanowienia końcowe 
9.1 W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
9.2 Treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu w siedzibie IRE 
w Warszawie  
9.3 Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do 
Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień. 
9.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2019 r. 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
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