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Regulamin szczegółowy przyznawania i przekazywania wsparcia dla nauczycieli w ramach projektu  

„Spójrz w swoją przyszłość techniku” 
 nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0005/17 

 
skierowanego do uczniów/uczennic Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie 

prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Miasto 
Olsztyn /Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej 
2. Kadry dla gospodarki, Działania 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 

Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

I Postanowienia ogólne 
 

§1 
1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki i tryb organizacji wsparcia w ramach projektu 

„Spójrz w swoją przyszłość techniku” skierowanego do uczniów/uczennic Zespołu Szkół 
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, prowadzonego przez Międzynarodowe 
Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Miasto Olsztyn /Zespół Szkół 
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla 
gospodarki na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1)  szkoła – Zespół Szkół  Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, 
2) Beneficjent  Ostateczny  (BO) – nauczyciele  szkoły,  o  których  mowa w § 2 zakwalifikowani 

do udziału w projekcie. 
 

§ 2  
1. Wsparcie udzielane w ramach Działania 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 
– 2020 przyznawane jest w celu podniesienia zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z kierunku 
technik elektryk, mechatronik, elektronik oraz podniesienia kompetencji nauczycieli 
przedmiotów zawodowych biorących udział w projekcie jako uzupełnienie działań 
skierowanych do uczniów. 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w następujących  formach: 
1) Organizację szkolenia PLC1: SIEMENS SIMATIC S7-300/400 – kurs podstawowy  dla 6 osób – 5 

dni po 8 godzin; 
2) Organizację szkolenia PLC1: SIEMENS SIMATIC S7-300/400 – kurs zaawansowany dla 6 osób – 

5 dni po 8 godzin; 
3) Organizację kursu Auto-Cad dla 6 osób – 3 poziomy, każdy poziom po 30 godzin. 

 
II  Zasady, warunki i tryb organizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu 

„Spójrz w swoją przyszłość techniku”  
 

§ 3  
1. Instytucją odpowiedzialną za organizację i realizację projektu „Spójrz w swoją przyszłość 

techniku” jest Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Celulozowa 
19A/6 87-800 Włocławek, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Annę Grabowską zwana 
dalej Organizatorem projektu w partnerstwie z Miastem Olsztyn. Podmiotem realizującym 
projekt ze strony Partnera jest Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych,  
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ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn reprezentowany przez pana Grzegorza Górskiego – Dyrektora 
Szkoły. 

2. Okres realizacji projektu trwa od 01.10.2017 do 30.09.2019.  
3.  Organizator projektu zapewnia BO: 

bezpłatny udział w szkoleniach. 
4. Szkolenia w ramach projektu realizowane będą w oparciu o programy opracowane przez 

trenerów prowadzących szkolenia i dostosowane do poszczególnych rodzajów szkoleń.  
 

§ 4  
1. Do ubiegania się o uczestnictwo w dodatkowych zajęciach w ramach projektu uprawnieni są 

nauczyciele Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. 
 
2. Kryteria dotyczące udziału w projekcie zostały podane na stronie internetowej Beneficjenta 

oraz stronie internetowej Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, na 
tablicach ogłoszeń szkoły, a także informacje o rekrutacji dostępne są u dyrektora szkoły. 
Rekrutacja w projekcie odbywać się będzie zgodnie z zasadami równości szans kobiet i 
mężczyzn, bez utrwalania stereotypów z zastosowaniem kryteriów punktowych 
uwzględniających: 
 

 Kryteria rekrutacji  na szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSEiT w Olsztynie:   

• Nauczyciel ZSEiT w Olsztynie – 10 pkt. 

• Nauczyciel przedmiotów zawodowych – 10 pkt.  

• Nauczyciel z wysokim stażem nauczania ( 3 lata i więcej) – 10 pkt 

• Nauczyciel z niskim stażem nauczania ( mniej niż 3 lata) – 5 pkt. 
 

3. Warunkiem udziału w szkoleniach w ramach projektu jest dostarczenie poniższych 
dokumentów: 

1) Formularz rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie pn. „Spójrz w swoją przyszłość techniku”, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

2) Deklaracja uczestnictwa w  Projekcie, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 
3) Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu 
4) Oświadczenie o równości szans, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, 
5) Przekazanie praw do wizerunku, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, 
6) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego 

Regulaminu, 
7) Oświadczenie dotyczące preferowanej formy wsparcia.  

4. Każdy uczestnik przed wypełnieniem w/w dokumentów powinien zapoznać się z regulaminem 
rekrutacji.  

5. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Szkoły lub  
o Szkolnego Koordynatora Projektu Pani Mirosławy Dondalskiej w terminie od 16 do 23 maja 
2018 r. 

 
§ 5  

Nauczyciele zobowiązani są do udzielania Organizatorowi projektu informacji służących 
monitorowaniu projektu, także innym instytucjom w celu monitoringu i ewaluacji. 

 
III   Postanowienia końcowe  

 
§6 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 16 maja 2018 r.  
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2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Kierownika Projektu po 
konsultacji z Dyrektorem szkoły oraz Szkolnym Koordynatorem Projektu.  

3. Realizacja projektu podlega kontroli przez Instytucję Zarządzającą lub Organizatora projektu,  
o którym mowa w  § 3 ust.1. 

 
 
 


