Projekt „CKZ na plus” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nabór nauczycieli
§ 1 Informacje o projekcie
1.

2.
3.
4.
5.

Projekt pn.: „CKZ na plus” realizowany jest przez Powiat Bełchatowski w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.
Biuro projektu: Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,
ul. Pabianicka 26, 97- 400 Bełchatów, pok. nr A18, tel. 44 733 66 07.
Projekt przeznaczony jest ogółem dla 102 uczniów/ uczennic i pobierających praktyczna naukę zawodu w
Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie i 20 nauczycieli kształcenia zawodowego placówki.
Okres realizacji projektu: 01.07.2021r. – 30.06.2023 r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa przez nauczycieli
kształcenia
zawodowego
w
projekcie
pn.:
„CKZ na
plus”,
który jest
współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014 - 2020.

§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Nauczyciele kształcenia zawodowego chcący zostać Uczestnikami
w specjalistycznym szkoleniu zewnętrznym musi spełniać następujące kryteria:


projektu

i

wziąć

udział

bezwzględne:
nauczyciel kształcenia zawodowego pracujący w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, w tym na:
1) szkolenie Audyt energetyczny dla pięciu nauczycieli branży budowlanej oraz energetyki odnawialnej.
2) szkolenie z zakresu instalacji solarnych dla pięciu nauczycieli branży budowlanej,
3) szkolenie z zakresu pomp ciepła PCWU. PCWB dla pięciu nauczycieli branży mechanicznej, diagnostyki
i mechaniki samochodowej,
4) szkolenie pn. „Inteligentny dom” dla pięciu nauczycieli branży elektrycznej i elektronicznej,
5) szkolenie budowlano - wykończeniowe dla pięciu nauczycieli dla pięciu nauczycieli branży budowlanej,
6) szkolenie Autocad dla dziesięciu nauczycieli branży budowlanej, energetyki odnawialnej, mechanicznej,
diagnostyki i mechaniki samochodowej, elektrycznej i elektronicznej*.

2.
3.

W przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych lub odrzucenia zgłoszeń ze względu na niespełnienie kryterium
bezwzględnego zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór.
Osoby, które nie zakwalifikują się do wybranej przez siebie formy wsparcia w naborze w danej edycji ze względu na
brak miejsc, znajdą się na liście rezerwowej i mogą zostać zakwalifikowane do projektu jedynie w przypadku wycofania
się/ rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.
*w przypadku większej liczby chętnych na szkolenie Autocad w pierwszej kolejności zostaną rekrutowani nauczyciele branży budowlanej.
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4.

Nabór na udział w szkoleniach będzie przeprowadzony trzykrotnie, w roku 2021, 2022 oraz 2023 w tym:
- w 2021 r. nabór na kurs AutoCad,
- w 2022 r. nabór na szkolenie: budowlano-wykończeniowe, Audyt energetyczny, „Inteligentny dom”,
- w 2023 r. nabór na szkolenia z zakresu instalacji solarnych oraz pomp ciepła PCWU. PCWB.
Nauczyciel, który złożył formularz zgłoszeniowy na szkolenie organizowane w 2021r. w ramach pierwszej edycji
w przypadku chęci wzięcia udziału w innego rodzaju szkoleni z drugiej czy też trzeciej edycji (bez względu na to czy
został on zakwalifikowany czy też nie), musi złożyć komplet aktualnych dokumentów w drugim/trzecim naborze
wskazując wybrany rodzaj szkolenia.
Nauczyciel niezakwalifikowany na wybrany przez siebie typ szkolenia może zwrócić się z pisemną prośbą do członków
komisji rekrutacyjnej o zmianę rodzaju szkolenia w którym chce uczestniczyć. Warunkiem otrzymania zgody jest wolne
miejsce na ww. szkolenie.*
Nauczyciel, spełniający kryterium bezwzględne może skorzystać w maksymalnie dwóch wybranych przez siebie
formach wsparcia w ciągu trwania projektu**. Możliwość udziału w maksymalnie dwóch rodzajach szkoleń
dotyczy łącznie dwóch naborów (II i III). Kandydat sam decyduje czy chce wziąć udział
w szkoleniach w ramach jednej edycji czy chce uczestniczyć w dwóch różnych edycjach. Listy Beneficjentów
ostatecznych (BO) zostaną ogłoszone przez wywieszenie list zakwalifikowanych osób w CKZ w Bełchatowie
i biurze projektu.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w pkt. 1 jest wypełnienie i złożenie
w sekretariacie szkoły lub biurze projektu czytelnie wypełnionych oraz podpisanych przez osoby uprawnione
następujących dokumentów:
- Formularz zgłoszeniowy z niezbędnymi załącznikami,
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- Oświadczenie uczestnika projektu,
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgodny na udostępnienie swojego wizerunku.

5.
6.

Formularze ww. dokumentów będą dostępne w sekretariacie CKZ w Bełchatowie, biurze projektu oraz na stronie
internetowej szkoły.
Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie i czytelnie wypełnione zgłoszenia, opatrzone datą
i podpisem osób uprawnionych.

§ 4 Zasady rekrutacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proces rekrutacji obejmuje zaproszenie do udziału w projekcie nauczycieli oraz udostępnienie Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Sposób informowania i promowania: materiały informacyjne w budynku CKZ w Bełchatowie oraz komunikaty na
stronie internetowej www.ckzbelchatow.pl
Organizację procesu rekrutacji oraz kwalifikację osób do udziału w projekcie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna
w składzie: Kierownik projektu, Koordynator projektu i Dyrektor CKZ w Bełchatowie.
Terminy i daty rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej www.ckzbelchatow.pl
Dopuszcza się możliwość przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej liczby uczestników.
Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
 wypełnienia Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i dostarczenia go sekretariatu szkoły lub biura
projektu,
 weryfikacji złożonych dokumentów,

*dotyczy naboru w ramach drugiej i trzeciej edycji
** szkolenie Autocad nie jest wliczane w limit udziału
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7.

 selekcji kandydatów według kryteriów określonych w §3 pkt. 1,
 sporządzenie list nauczycieli na poszczególne rodzaje szkoleń,
 ogłoszenie list uczestników zakwalifikowanych do projektu.
Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur.
§ 5 Prawa i obowiązki uczestników projektu

1.
2.

3.

Udział w projekcie dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie jest bezpłatny,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnik projektu ma prawo zgłaszać Realizatorowi Projektu swoje uwagi i opinie dotyczące przeprowadzanych
działań, w tym ocenić pracę prowadzących zajęcia, celowość i przydatność form wsparcia oraz sposób ich
realizacji.
Uczestnik projektu aktywnie uczestniczy w wybranych formach wsparcia w następującym zakresie (maksymalnie
w 2 rodzajach szkoleń):
1) szkolenie Audyt energetyczny – 34 h zajęć dydaktycznych zakończonych sprawdzeniem osiągniętych
kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu;
2) szkolenie z zakresu instalacji solarnych – 8 h zajęć dydaktycznych zakończonych sprawdzeniem
osiągniętych kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu;
3) szkolenie z zakresu pomp ciepła PCWU. PCWB – 8 h zajęć dydaktycznych zakończonych
sprawdzeniem osiągniętych kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu;
4) szkolenie pn. „Inteligentny dom” – 6 h zajęć dydaktycznych zakończonych sprawdzeniem osiągniętych
kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu;
5) szkolenie budowlano - wykończeniowe – 24 h zajęć dydaktycznych zakończonych sprawdzeniem
osiągniętych kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu;
6) szkolenie Autocad – 30 h zajęć dydaktycznych zakończonych sprawdzeniem osiągniętych kompetencji –
zaświadczenie o odbytym szkoleniu;
4. W przypadku braku dostępności wybranej tematyki szkoleń wymienionych w § 5 ust. 3 Realizator projektu
zastrzega możliwość zmiany rodzaju szkolenia na szkolenie o podobnej tematyce.
5. Nauczyciele uczestnicząc w poszczególnych formach wsparcia posiądą informacje o podstawowych zasadach
BHP na stanowisku roboczym oraz osiągną odpowiednie kompetencje:
1) szkolenie Audyt energetyczny
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie m.in.:
znał obowiązujące przepisy i metodę sporządzania audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji,
samodzielnie wykonywać obliczenia audytów energetycznych przy użyciu programu komputerowego,
umiał interpretować otrzymane wyniki.
2) szkolenie z zakresu instalacji solarnych
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie m.in.:
posiadał wiedzę nt. bezpiecznego i prawidłowego instalowania systemów solarnych,
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potrafił projektować, montować i monitorować kolektory słoneczne.
3) szkolenie z zakresu pomp ciepła PCWU. PCWB
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie m.in.:
znał budowę i rodzaje pomp ciepła PCWU i PCWB,
znał warunki i możliwości zabudowy pomp ciepła PCWU i PCWB,
potrafił właściwie dobrać pompy ciepła,
potrafił zamontować i uruchomić pompy ciepła.
4) szkolenie pn. „Inteligentny dom”
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie m.in.:
znał nowoczesne technologie stosowane przez instalatorów elektrycznych w budynkach mieszkalnych,
potrafił wykonać projekt i zastosować nowe technologie do stworzenia inteligentnych instalacji
w budynkach mieszkalnych.
5) szkolenie budowlano – wykończeniowe
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie m.in.:
potrafił dobrać i stosować odpowiednie do warunków farby,
potrafił wykonać nowoczesne sposoby malowania na różnych podłożach,
znał i wykorzystywać w praktyce zasady prawidłowego stosowania ociepleń różnymi metodami,
potrafił zastosować różne rozwiązania podłogowe.
6) szkolenie Autocad
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie m.in.:
sprawnie poruszać się w środowisku graficznym programu AutoCAD,
wykonywać podstawowe projekty 2D przy użyciu odpowiednich narzędzi do rysowania,
posługiwać się właściwymi narzędziami w celu poprawnego opisu rysunku,
przygotowywać projekty do wydruku.
6.

Nauczyciel decydujący się na udział w projekcie zobligowany jest do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla
min. jednej edycji zajęć w tematyce odbytego szkolenia w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby ze strony
Dyrektora CKZ w Bełchatowie,

7.

Skreślenie z listy uczestników projektu następuje, gdy nauczyciel:
- zrezygnuje z pracy w szkole/zostanie zwolniony,
- opuści powyżej 15% godzin zajęć,
- przerwie udział w projekcie z przyczyn niezależnych od Realizatora np. zdarzenie losowe.

8.

Nauczyciel skreślony z listy uczestników projektu zostaje obciążony kosztami udziału w projekcie oraz
zwraca otrzymane materiały dydaktyczne itp.
Realizator Projektu dopuszcza możliwość usprawiedliwienia nieobecności powyżej 15% godzin zajęć tylko
w szczególnych okolicznościach, za zgodą prowadzącego szkolenie.
W przypadku rezygnacji uczestnik zobowiązany jest pisemnie w terminie 7 dni powiadomić Realizatora Projektu
o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.
Uczestnik jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów w trakcie
realizacji projektu jak i udziału w procesie ewaluacji nadzorowanej przez Instytucję Zarządzającą Programem
Operacyjnym.
Uczestnik jest zobowiązany do bieżącego informowania o zmianach w danych teleadresowych.
Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9.
10.
11.

12.
13.
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§ 6 Przepisy końcowe
1.
2.
3.

Nadzór nad prawidłową realizacją projektu sprawował będzie Kierownik Projektu przy współpracy
Koordynatora projektu oraz Dyrektora CKZ w Bełchatowie.
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Realizator Projektu.
Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu.

…..………………………………………

……………………………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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