REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i
naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie „Podniesienie kwalifikacji zawodowych
uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w
szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
10 Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AJ rynku pracy, zgodnie z umową o
dofinansowanie nr: RPDS.10.04.03-02-0002/16-00 zawartą z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego (IZ RPDS) z dnia 05.12.2016r.
2. Projekt realizowany jest przez:
a. Lidera – Robert Bosch Sp. z o.o.
b. Powiatem Lwóweckim, który jest organem prowadzącym Zespół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim

Szkół

c. Miastem Jelenia Góra, który jest organem prowadzącym Zespół Szkół Technicznych
"Mechanik" w Jeleniej Górze
na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji
zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów
samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ” z dnia 21.10.2016r.
3. Projekt realizowany jest od. 01.02.2017r. do 30. 09.2018r.
4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji
projektu pozostaje w gestii Lidera, którego reprezentuje p. Artur Kornaś Kierownik Działu
Technicznego oraz Kierownika Projektu – Magdaleny Osiadacz.
§2
Słownik pojęć
1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
 Projekt - projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie
diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru
ZIT AJ” realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr: RPDS.10.04.03-02-0002/1600 zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (IZ RPDS) z dnia
05.12.2016r.
 Lider - Robert Bosch Sp. z o.o.
 Partner Nr 1 - Powiat Lwówecki, reprezentujący Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim (ZSOiZ w Gryfowie Śląskim)
 Partner Nr 2 - Miasto Jelenia Góra, reprezentujący Zespół Szkół Technicznych
"Mechanik" w Jeleniej Górze (ZST w Jeleniej Górze).

 Beneficjent Ostateczny / Uczestnik - osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy w
ramach projektu;
 EFS- Europejski Fundusz Społeczny;
 RPDS - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 20142020;
§3
Założenia Projektu

1. Celem głównym Projektu jest wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w
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ZST w Jeleniej Górze i ZSOiZ w Gryfowie Śląskim, dostosowanego do potrzeb rynku pracy i
ukierunkowanego na rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych 70 uczniów (5K/65M) i
12 nauczycieli (M) do 30.09.2018r. Cel możliwy będzie do osiągnięcia poprzez
specjalistyczne szkolenia i staże/praktyki, modyfikację programów nauczania oraz częściowe
doposażenie pracowni szkolnych.
Cele szczegółowe: Wzrost kompetencji technicznych wśród:
40 (M) uczniów ZST w Jeleniej Góry w zawodzie technik mechanik i mechanik pojazdów
samochodowych do 30.09.2018r.
30 (5K/25M) uczniów ZSOiZ w Gryfowie Śląskim w zawodzie mechanik pojazdów
samochodowych i technik leśnik do 30.09.2018r.
8 (M) nauczycieli kształcenia zawodowego ZST w Jeleniej G. do 30.03.2017r.
4 (M) nauczycieli instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSOiZ w Gryfowie Śląskim do
30.03.2017r.
Realizacja Projektu obejmuje zorganizowanie dla uczniów i nauczycieli specjalistycznych
kursów zakresu diagnozowania, naprawy i budowy pojazdów mechanicznych, w oparciu o
nowoczesne technologie. Ukończenie kursów przez nauczycieli pozwoli nabyć kompetencje,
które wpłyną na zmodyfikowanie programów nauczania, które będą dostosowane do
wymagań rynku pracy, nowoczesnych technologii oraz wyzwań gospodarki opartej o wiedzę.
Materiały edukacyjne będą podstawą do zmiany w programach nauczania. Poza tym projekt
obejmuje staże/praktyki zawodowe w Bosch Service i Auto Crew, sieci autoryzowanych
zakładów, które świadczą najwyższej jakości usługi napraw i diagnostyki pojazdów
samochodowych.
Projekt obejmuje wsparcie poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach pozaszkolnych:
a. Zadanie nr 1 – 5 Kursów specjalistycznych z diagnozowania, naprawy i budowy
pojazdów samochodowych (80h/10 dni) dla 12 (M) nauczycieli z zakresu:
 Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu 16h
 Pośredni wtrysk benzyny 16h
 Bezpośredni wtrysk benzyny 16h
 Diagnostyka nowoczesnych układów zasilania silników diesla 16h
 Układy oczyszczania spalin nowoczesnych silników diesla 16h
b. Zadanie nr 2 – 5 Kursów specjalistycznych z diagnozowania, naprawy i budowy
pojazdów samochodowych (80h/10dni) dla 70 uczniów (5K/65M), w tym 40 uczniów/M
z ZST w Jeleniej Górze i 30 uczniów (5K/25M) z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim z zakresu:
 Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu 16h
 Pośredni wtrysk benzyny 16h
 Bezpośredni wtrysk benzyny 16h
 Diagnostyka nowoczesnych układów zasilania silników diesla 16h
 Układy oczyszczania spalin nowoczesnych silników diesla 16h
c. Zadanie 3 - Staże/praktyki w Bosch Services dla 36 uczniów (M), w tym 24 uczniów
(M) z ZST w Jeleniej Górze i 12 uczniów (M) z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim.
Wszystkie kursy specjalistyczne z diagnozowania, naprawy i budowy pojazdów
samochodowych będą:
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a. posiadały akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty na kształcenie ustawiczne w
formach pozaszkolnych (Decyzja nr KPU.546.15.2015.MA z dnia 30.12.2015r.);
b. prowadzone przez trzech trenerów (M), którzy realizują proces dydaktyczny w CSTM
Bosch w Warszawie - wysokiej klasy specjaliści, doświadczeni inżynierowie,
obsługują również hotline w zakresie pomocy technicznej dla Bosch-Service;
Trenerzy opracują programy kursów oraz przygotują pojazdy i podzespoły do zajęć
praktycznych;
c. będą dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów;
d. składały się z części teoretycznej 8h (każdy z 5 tematów) obejmującej bezpośredni
dostęp do najnowszej wiedzy technicznej dot. wszystkich marek samochodów i
aktualnych trendów motoryzacyjnych;
e. składały się z części praktycznej 8h (każdy z 5 tematów) obejmującej diagnostyka na
samochodach i modelach silnikowych, pomiary, interpretacja wyników oraz zasady
regulacji lub naprawy;
f. prowadzone w grupach 12 osobowych dla nauczycieli i 10 osobowych dla uczniów
(liczebność wynika z wyposażenia CSTM Bosch, indywidualnego podejścia do ucznia
i bezpieczeństwa na szkoleniu);
g. prowadzone w Centrum Szkoleń Techniki Motoryzacji Bosch w Warszawie przy ul.
Jutrzenki 105;
h. prowadzone w cyklach dwutygodniowych z przerwą na weekend;
i. poprzedzone testami wiedzy, które będą stanowiły podstawę do weryfikacji zdobytej
wiedzy podczas szkoleń, a także do określenia poziomu Szkolenia przez trenera
prowadzącego szkolenie;
j. zakończone testami wiedzy, które stanowiły będą pomiar zdobytej wiedzy;
W trakcie szkoleń zapewniony zostanie catering z uwagi na 8h szkolenie (obiad z dwóch dań
– zupa i drugie danie, napój) – wyżywienie nie może przekroczyć 30 zł/osobę na 1 dzień.
Uczestnicy będą mieli również zapewniony nocleg od poniedziałku do piątku (4 noce w ciągu
1 tygodnia zjazdu 5 dniowego) – w kwocie nie większej niż 110 zł/osobę za 1 nocleg w
pokojach dwuosobowych oraz koszty dojazdu na szkolenie (w kwocie nie większej niż 50
zł/osobę za 1 przejazd).
Harmonogram działań przewidzianych w projekcie będzie zgodny z wnioskiem o
dofinansowanie.
Projekt realizowany będzie zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, mechanizmu
racjonalnych usprawnień oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
Rekrutacja będzie wsparta akcją informacyjno-promocyjną:
a. na stronie internetowej ZST w Jeleniej Górze i ZSOiZ w Gryfowie Śląskim,
b. opracowanie ulotki informacyjnej o formach wsparcia (rozdanie uczniom i rodzicom
podczas zebrań, spotkań informacyjnych), w celu zapoznania się z warunkami
uczestnictwa w projekcie i regulaminem rekrutacji.
§4
Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczniów

1. Za rekrutację odpowiedzialny będzie Kierownik Projektu w porozumieniu z Dyrektorami ZST
w Jeleniej Górze i ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i wyznaczonymi opiekunami, psychologami
zatrudnionymi w szkołach.
2. Rekrutacja do kursów specjalistycznych
samochodowych odbędzie się w terminach:

z

diagnozowania

i

naprawy

pojazdów

a. dla ZST w Jeleniej Górze od 01.02.2017r. do 28.02.2017r. dla 2 grup oraz w terminie
od 01.09.2017r. do 31.10.2017r. dla 2 grup.

b. dla ZSOiZ w Gryfowie Śląskim od 01.02.2017 do 28.02.2017r. dla 2 grup oraz od
01.07.2017r. do 20.09.2017r. dla 1 grupy.
3. Rekrutacja uczniów do kursów specjalistycznych z diagnozowania i naprawy pojazdów
samochodowych prowadzona będzie wśród 117 uczniów technikum mi szkoły zawodowej o
specjalności mechanik pojazdów samochodowych i technik leśnik, w tym:
a. z 82 uczniów z ZST w Jeleniej Górze obecnych klas 1 i 2 technikum (54M) i kl. 1
zasadniczej szk zawodowej (28M) o specjalności mechanik poj samoch
b. z 35 uczniów z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim obecnych kl. 1 i 2 oraz przyszłej 1 (10M)
zasadniczej szk zawodowej o specjalności mechanik pojazdów samochodowych oraz
kl. 2 i 3 (15M/5K) o specjalności technik leśnik. Celowo włączono tę klasę do
projektu, aby wpłynąć pozytywnie na panującą w branży motoryzacyjnej barierę
równościową związaną z segregacją poziomą rynku pracy. W branży dominują M z
uwagi na specyfikę pracy, zainteresowania oraz stereotypy. W motoryzacji K można
spotkać na stanowiskach administracyjnych i pomocniczych. Zaangażowanie uczennic
(5K) ze specjalności technik leśnik pozwoli na złagodzenie barier równościowych,
szczególnie że wymogi kwalifikacji co do K są takie same jak do M. K muszą
posiadać taką samą wiedzę i umiejętności w naprawie pojazdów i maszyn, jak
mężczyźni. Udział K w szkol pozwoli zwiększyć ich szanse na rynku pracy.
4. Zgłoszenie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez uczniów nastąpi z ich własnej
inicjatywy. W przypadku większej ilości zgłoszonych deklaracji niż przyjętych w projekcie
miejsc będą stosowane kryteria preferencji z następującą punktacją:
a. Uczennice (K) – 1 pkt.
b. osoby niepełnosprawne (niepełnosprawność jest objęta ochroną danych osobowych i
uczniowie nie byli ankietowani w tej sprawie, jeśli jednak uczeń zgłosi swoją
niepełnosprawność uzyska preferencję w dostępie do szkoleń – 1 pkt.
c. uczniowie z grup de faworyzowanych (na podstawie informacji od pedagoga) – 1pkt.
d. średnia ocen (na poprzedni semestr) powyżej 3 -1 pkt.
e. frekwencja co najmniej 80% w poprzednim semestrze -1pkt.
5. W trakcie rekrutacji do kursów specjalistycznych z diagnozowania i naprawy pojazdów
samochodowych wyłonionych zostanie 70 uczniów (5K/65M), w tym 40 uczniów (M) z ZST
w Jeleniej Górze i 30 uczniów (5K/25M) z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim. Dodatkowo po 2
uczniów z każdej szkoły zostanie przyjętych na listy rezerwowe, na wypadek zdarzeń
losowych, rezygnacji w trakcie projektu.
6. Rekrutacja do staży/praktyk odbędzie się po zakończeniu kursu specjalistycznego z
diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych i zdaniu egzaminu przez uczniów.
Odbędzie się najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem realizacji stażu/praktyki.
7. Rekrutacja na staże/praktyki prowadzona będzie w oparciu o ocenę wszystkich uczniów z
zawodu technik mechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych,
w oparciu o następującą punktację:
a. wyniki z testów ze szkoleń
b. ocena trenera prowadzącego szkolenie kwalifikująca na staż/praktykę
c. ocena z przedmiotów kierunkowych
d. ocena frekwencji w szkole w poprzednim semestrze
e. pozytywna ocena od wychowawcy
f. pozytywna ocena od lekarza dopuszczającego ucznia do stażu/praktyki

8. W trakcie rekrutacji do staży/praktyk w serwisach samochodowych Bosch Service i Auto
Crew zostanie wyłonionych 36 uczniów spośród 70 uczniów, którzy ukończyli kursy
specjalistyczne z diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych i zdali egzamin z kursu
specjalistycznego z diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych i uzyskali najwyższą
liczbę punktów, w tym 24 uczniów z ZST w Jeleniej Górze i 12 uczniów z ZSOiZ w Gryfowie
Śląskim.
9. Rekrutacja uczniów do projektu będzie prowadzona wg zasady bezstronności, jawności i
przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci i dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
10. Procedura rekrutacji do Projektu obejmować będzie następujące etapy:
a. wypełnienie i złożenie przez kandydata następujących dokumentów:
 Formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu (z danymi osobowymi)
 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych
 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnianie
wizerunku
 Zgoda rodzica/opiekuna prawnego ucznia na udział dziecka w projekcie
(dla uczniów niepełnoletnich)
b. Ocena formalna - weryfikacja przynależności do grupy docelowej, kompletność
formularza (spełnia/niespełna);
c. W przypadku większej ilości zgłoszonych deklaracji niż przyjętych w projekcie
miejsc będą stosowane kryteria preferencji zgodnie z ust. 4;
d. Ocena końcowa – przy uwzględnieniu kryteriów preferencji;
e. podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w Projekcie;
f.

wywieszenie listy z wynikami rekrutacji na stronie internetowej ZST w Jeleniej Górze
i ZSOiZ w Gryfowie Śląskim;

g. poinformowanie ustne kandydata do projektu o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa
w Projekcie przez wychowawców;
11. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę Beneficjentów Ostatecznych
Projektów.
12. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie,
będą umieszczone na liście rezerwowej.
13. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, osoby wymienione
w ust. 12, otrzymają propozycję przystąpienia do Projektu.
14. Procedura rekrutacji do staży/praktyk obejmować będzie następujące etapy:
a. Po zakończeniu kursów specjalistycznych przez uczniów ocenie zostaną poddani
wszyscy uczniowie z zawodu technik mechanik pojazdów samochodowych i
mechanik pojazdów samochodów;
b. Ocena będzie przeprowadzona zgodnie z ust. 7;
c. Zostanie wyłonionych 36 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów
(zgodnie z oceną wskazaną w ust. 7), w tym 24 uczniów z ZST w Jeleniej Górze i 12
uczniów z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim;

§5
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
a. uczęszczają do ZST w Jeleniej Górze i pobierają edukację w zawodzie :
 technik mechanik pojazdów samochodowych (z 2 i 3 klasy);
 mechanik pojazdów samochodów (z 1-2 klasy);
b. uczęszczają do ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i pobierają edukację w zawodzie:
 mechanik pojazdów samochodowych (z 1-3 klasy);
 technik leśnik (z 2-3 klasy);

2. W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów uczestnictwa przez większą liczbę osób, niż
jest to przewidziane w Projekcie, o przyjęciu do Projektu decydować będzie kolejność
zgłoszeń - po uwzględnieniu kryteriów preferencji określonych w §4 ust. 4 i 7.
3. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób spełniających warunki uczestnictwa, do
udziału w zajęciach mogą zostać zakwalifikowani uczniowie uczęszczający do innych
roczników w zawodzie technik mechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów
samochodowych i technik leśnik, przy czym o przyjęciu do projektu decydować będą kryteria
preferencji określone w §4 ust. 4 i 7.
§6
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu
1. Każdy Beneficjent Ostateczny spełniający warunki uczestnictwa i zakwalifikowany do kursów
specjalistycznych ma prawo do:
a. udziału w kursach
zakwalifikował,

specjalistycznych

i

stażach/praktykach,

na

które

się

b. Zgłaszaniu uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
c. Otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych przewidzianych do danych zajęć,
d. Otrzymania certyfikatu uczestnictwa w danych zajęciach,
e. Skorzystania z 8 noclegów oraz wyżywienia podczas kursów specjalistycznych
(obiad z dwóch dań i napój, kawa, herbata).
f.

Skorzystania z 4 bezpłatnych dojazdów na kursy specjalistyczne w wysokości 50 zł za
1 dojazd (transport publiczny – pociąg, autobus, bus – w zależności od kosztów
transportu).

2. Każdy uczeń zakwalifikowany na staż/praktykę ma prawo do:
a. Otrzymania stypendium stażowego w wysokości 1.750 zł za uczestnictwo w
stażu/praktyce w wymiarze 160h miesięcznie,
b. Skorzystania z bezpłatnego dojazdu na staż/praktykę w wysokości 50 zł za bilet
miesięczny.
3. Każdy Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:
a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,
b) podpisania oświadczenia, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje,
c) aktywnego i systematycznego udziału w działaniach projektowych,
d) poddaniu się testowi wiedzy przed i po każdym szkoleniu,

e) potwierdzania swojej obecności na kursach specjalistycznych oraz stażach/praktykach - w
formie złożenia podpisu na liście obecności,
f) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, skorzystania z noclegu, cateringu i
kosztów dojazdu na kursy specjalistycznego - w formie złożenia podpisu na stosowanych
dokumentach,
g) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub opiekuna
prawnego - w przypadku nieobecności na zajęciach (dotyczy uczniów),
h) wypełnienia
ankiet
oceniających
oraz
innych
bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,
o

wszystkich

dokumentów

zdarzeniach mogących

służących

i)

bieżącego informowania
uczestnictwo w Projekcie,

zakłócić

dalsze

j)

podpisania umowy o staż/praktykę regulującą warunki uczestnictwa (tylko dla uczniów,
którzy zostali zakwalifikowani na staż/praktykę).

4. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do nieodpłatnego udziału w Projekcie.
§7
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja
zostanie zgłoszona do Biura Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem kursów specjalistycznych i
staży/praktyk– bez podania przyczyny.
2. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga
usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego w
ciągu 7-miu dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn - przez rodzica lub opiekuna
prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich).
3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności zrealizowanych zajęć, Lider Projektu ma
prawo usunąć uczestnika z grupy.
4. W przypadku rezygnacji uczestnika lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza
osoba z listy rezerwowej.
5. Lider Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy
uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.
6. W przypadku skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, Lider Projektu
może żądać od niego zwrotu poniesionych kosztów dotychczasowego udziału w projekcie.
§8
Zasady monitoringu i kontroli
1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu
osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.
3. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany się do przekazania informacji dotyczących swojej
sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z
zakresem danych określonych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z
dnia 22.04.2015 r. (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego).
§9

Postanowienia końcowe
1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień
niniejszego regulaminu.
2. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez Kierownika
Projektu działającego w porozumieniu z Dyrektorami ZST w Jeleniej Górze i ZSOiZ w
Gryfowie Śląskim .
3. Lider Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje
Partnerów i Dyrektorów ZST w Jeleniej Górze i ZSOiZ w Gryfowie Śląskim.
4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu, ZST w Jeleniej Górze
i ZSOiZ w Gryfowie Śląskim, na stronie internetowej Lidera i Partnerów.

Załącznik nr 1 wzór Deklaracji Uczestnictwa Ucznia w Projekcie
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO PROJEKTU
„Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i
naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ” o numerze
RPDS.10.04.03-02-0002/16
UWAGA:
1. Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny i bez skreśleń. Każdy punkt formularza musi być wypełniony,
jeśli nie dotyczy, proszę wpisać odpowiednio NIE DOTYCZY.
2. W przypadku jakichkolwiek skreśleń, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia) a następnie zaznaczyć
prawidłową odpowiedź.

I.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZNIA W PROJEKCIE

Dane osobowe uczestnika projektu:
Imię/imiona
Nazwisko
imiona rodziców
data urodzenia

d

d

-

m m

-

r

r

r

r

miejsce urodzenia
PESEL
NIP
seria i numer dowodu
osobistego
PŁEĆ

Kobieta

Mężczyzna

Miejsce Pracy
Zawód
Wykształcenie
Nr rachunku bankowego
adres
pobytu:

zamieszkania/

Obszar wiejski □

Obszar miejski □

Miejscowość i kod pocztowy:
Ulina, nr domu, nr lokalu:
Nazwa ulicy i nr domu:
Gmina:
Powiat:
Województwo:

adres do korespondencji
(jeśli
inny
niż
zamieszkania):

Obszar wiejski □

Obszar miejski □

Miejscowość i kod pocztowy:
Ulina, nr domu, nr lokalu:
Nazwa ulicy i nr domu:
Gmina:
Powiat:

Województwo:
Kontakt:

Nr telefonu stacjonarnego rodzica/prawnego opiekuna
ucznia
Nr telefonu komórkowego rodzica/prawnego
opiekuna
ucznia
Nr telefonu komórkowego ucznia
E - mail ucznia
E - mail rodzica/prawnego opiekuna ucznia

Osoba
z
niepełno
sprawnościami*

TAK □

NIE □

Osoba
przebywająca w
gospodarstwie
domowym bez osób
pracujących*

TAK □

NIE □

TAK □

NIE □

TAK □

NIE □

TAK □

NIE □

w tym:
w gospodarstwie
domowym z dziećmi
pozostającymi na
utrzymaniu (wypełnić w
przypadku zaznaczenia
opcji TAK w
poprzednim zdaniu)
Osoba żyjąca w
gospodarstwie
składającym się z jednej
osoby dorosłej i dzieci
pozostających na
utrzymaniu*
Osoba w innej
niekorzystnej sytuacji
społecznej (innej niż
wymienione
powyżej)*
Nazwa i adres Szkoły

ODMOWA
INFORMACJI □

PODANIA

Nazwa kierunku
kształcenia (profil)
Klasa
*dane wrażliwe (tj. osoby z niepełnosprawnościami; migranci, osoby obcego pochodzenia i mniejszości; osoby z innych grup
w niekorzystnej sytuacji społecznej) – Uczestnik projektu ma możliwość odmowy podania Danych wrażliwych. Jeżeli
uczestnik udzieli informacji o Danych wrażliwych ma obowiązek przekazania Danych po zakończeniu projektu do 4 tygodni
od zakończenia udziału w projekcie, a także musi mieć świadomość o możliwości przyszłego udziału w badaniu
ewaluacyjnym.

…..………………

………………

/Miejscowość i data/

/Podpis ucznia/

……..…………………………
/Podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia

II.

Uzyskane Oceny

Wypełnia wychowawca klasy Uczestnika Projektu:
Informacje o ocenach uzyskanych podczas ostatniej klasyfikacji
Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów (półroczna lub roczna)
Ocena z zachowania
Frekwencja

Uczeń należący do grupy defaworyzowanej (wypełnia pedagog): TAK □
1.

NIE □

Opinia wychowawcy klasy:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis wychowawcy: ………………………………….

2.

Opinia nauczyciela praktycznej nauki zawodu lub nauczyciela przedmiotów zawodowych: ……..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis nauczyciela praktycznej nauki zawodu lub nauczyciela przedmiotów zawodowych:
………………………………

3.

Opinia pedagoga: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis pedagoga: …………………………………

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja niżej podpisany/a .........................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a: ………………………………………………………………...
Nr PESEL: …………………………………………………………………….
4.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Deklaruję uczestnictwo w projekcie „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i
nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach
zawodowych obszaru ZIT AJ” o numerze RPDS.10.04.03-02-0002/16 realizowanym przez
Robert Bosch Sp. z o.o. w partnerstwie z Miastem Jelenia Góra i Powiatem Lwówek Śląski.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb, Poddziałanie: 10.4.3 Dostosowanie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AJ rynku pracy.
Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych na potrzeby projektu „Podniesienie
kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy
pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ” o numerze
RPDS.10.04.03-02-0002/16.
Oświadczam, że jestem uczniem (nazwa szkoły) …………………………………………………..
Uczęszczam do klasy ………….. o profilu…………………………………………………………
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Podniesienie kwalifikacji
zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów
samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ” jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania informacji dotyczących mojej sytuacji po
zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem
danych określonych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22.04.2015 r.
(tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego).
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z niniejszym regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie i zobowiązuję się do jego stosowania w trakcie uczestnictwa w projekcie.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w deklaracji
uczestnictwa są zgodne z prawdą.

…..………………
/Miejscowość i data/

……………………
/Czytelny Podpis ucznia/

.…………………………………….
/Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia/

Załączniki:
1. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku
3. Zgoda rodzica /opiekuna prawnego ucznia na udział w projekcie (dla uczniów niepełnoletnich)

Zał. Nr 1 Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i
nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach
zawodowych obszaru ZIT AJ” o numerze RPDS.10.04.03-02-0002/16 (zwanym dalej „projektem”)
wyrażam zgodę i oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Centralnego systemu
teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych jest minister właściwy ds.
rozwoju regionalnego , mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych z
realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego
w ramach RPO WD 2014-2020, jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, mający siedzibę
przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.
3. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art.
27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 922).
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 –
2020.
5. Moje dane osobowe zostaną przekazane do przetwarzania Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz podmiotom, które na
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.
6. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na
zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020.
7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
8. Po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz
informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia
kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020.
9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
…..………………
/Miejscowość i data/

……………………
/Czytelny Podpis ucznia/

.…………………………………….
/Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia/

Zał. Nr 2: Wzór Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA
UPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na upowszechnianie mojego wizerunku w materiałach zdjęciowych,
audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu
Społecznego zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

…..………………
/Miejscowość i data/

……………………
/Czytelny Podpis ucznia/

.…………………………………….
/Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia/

Zał. nr 3 Wzór zgody rodzica /opiekuna prawnego ucznia na udział dziecka w projekcie
OŚWIADCZENIE – ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA
NA UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisany/a :…………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko składającego oświadczenie),

zamieszkały/a w …………………..……………………………………………………………………...
(kod, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania)

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki
……………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, klasa, profil kształcenia)

w projekcie „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie
diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ”
o numerze RPDS.10.04.03-02-0002/16 w formie kursów specjalistycznych z diagnozowania i
naprawy pojazdów samochodowych i płatnych staży/praktyk mających na celu wzrost
kompetencji technicznych zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy, realizowanego przez Robert Bosch
Sp. z o.o. w partnerstwie z Miastem Jelenia Góra i Powiatem Lwówek Śląski. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego do potrzeb, Poddziałanie: 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - ZIT AJ rynku pracy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potwierdzam prawidłowość informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym dziecka.
Jestem świadomy/a, iż moje dziecko uczestnicząc w projekcie zobowiązane jest do przestrzegania
Regulaminu uczestnictwa w projekcie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki z Regulaminu uczestnictwa w projekcie.
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka nie wykazuje przeciwwskazań do udziału w projekcie.
Lider odpowiada za bezpieczeństwo dziecka wyłącznie w trakcie zajęć.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
 Administratorem danych osobowych mojego dziecka w odniesieniu do zbioru Centralnego
systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych jest minister
właściwy ds. rozwoju regionalnego , mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507
Warszawa.
 Administratorem danych osobowych mojego dziecka w odniesieniu do zbioru Baza danych
związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa
Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, jest Marszałek Województwa
Dolnośląskiego, mający siedzibę przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.
 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych mojego dziecka stanowi art. 23 ust. 1 pkt
1 i 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 Dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu,
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w
ramach RPO WD 2014 – 2020.










Dane osobowe mojego dziecka zostaną przekazane do przetwarzania Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.
Dane osobowe mojego dziecka mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, beneficjenta. Dane osobowe
mojego dziecka mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na
zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO
WD 2014 – 2020.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
Po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące statusu mojego dziecka na
rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania
kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu,
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w
ramach RPO WD 2014 – 2020.
Mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania.
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