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Regulamin szczegółowy przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu „Bilans 

kompetencji elektronika”  nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-02DA/16 

 

skierowanego do uczniów/uczennic  Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu 

prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego oraz Zespół Szkół  

Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału 

edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa Zawodowego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 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                 

„Bilans kompetencji elektronika” skierowany do uczniów/uczennic Zespołu Szkół 

Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie 

potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do 

potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie 

szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 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 Informatycznych w Sosnowcu, 

2) Beneficjent  Ostateczny  (BO) – uczniowie/uczennice  szkoły,  o  których  mowa w  ust. 1, 

zakwalifikowani do udziału w projekcie, 

3) Beneficjent – Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. 

4) Partner – Miasto Sosnowiec, 

5) Biuro projektu- pomieszczenie  Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w 

Sosnowcu 

 

§ 2  

1. Wsparcie udzielane w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 przyznawane jest w celu 

podniesienia zdolności do zatrudnienia 200 uczniów/uczennic na kierunku technik 

elektronik, informatyk, realizacji nagrao i nagłośnieo z Zespołu Szkół Elektronicznych i 

Informatycznych w Sosnowcu w okresie realizacji projektu 1.09.2016 - 31.10.2018r poprzez 

zapewnienie uczniom wysokiej jakości kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, 

współpracę z firmą Bitron z Sosnowca w zakresie utworzenia klasy patronackiej i organizacji 
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płatnych staży zawodowych u pracodawców dla uczniów/ uczennic biorących udział w 

projekcie. 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w następujących  formach: 

3. Realizacja kursów specjalistycznych dla uczniów 

 Nowoczesny monter pakietów elektronicznych z elementami SPACE (zwane IPC) 

 Montaż/demontaż i regeneracja komponentów BGA w tym komponentów pracujących 

w przestrzeni kosmicznej (BGA)- przeznaczony dla najlepszych  40 uczestników kursu 

IPC, dla 20 uczniów/uczennic w pierwszym roku realizacji projektu i 20 

uczniów/uczennic w drugim roku realizacji projektu 

 Ochrona antystatyczna w elektronice (ESD)- przeznaczony dla najlepszych  40 

uczestników kursu IPC, dla 20 uczniów/uczennic w pierwszym roku realizacji projektu i 

20 uczniów/uczennic w drugim roku realizacji projektu 

 Utworzenie w szkole na kierunku elektronik KLASY PATRONACKIEJ z firmą Bitron 

 W szkole powstanie Szkolny Klub Biznesu(SZKB) 

 Odbędą się kursy zawodowe z obszaru informatyki prowadzone przez kadrę ZSEiI 

 Grafika komputerowa 

 Programowanie dynamicznych stron www 

 IT AcademyMicrosoft. Zakup podręczników Microsoft Press 

 Sieci komputerowe w ramach CISCO Networking Academy 

 Ścieżki certyfikacji Certiport w ramach szkolnego ośrodka egzamin 

 Programowanie PHP, język zapytao MySQL, tworzenie aplikacji w Javascript 

4.  Realizacja doradztwa zawodowego: 

A.  Rekrutacja na  dodatkowe zajęcia z zakresu Nowoczesny monter pakietów elektronicznych z 

elementami SPACE (zwane IPC) oznacza jednoczesną rekrutację na warsztaty z doradcą 

zawodowym. 

B.  Rekrutacja na  dodatkowe zajęcia z informatyki oznacza jednoczesną rekrutację na warsztaty z 

doradcą zawodowym. 

5.  Organizacja płatnych staży zawodowych dla najlepszych 100 uczestników projektu (50 z roku 

szkolnego 2016/17 i 50 z roku szkolnego 2017/18)- na podstawie wyników z egzaminu, 

frekwencji na kursach, rekomendacji prowadzących, staże odbędą się dla 50 os. w VII-VIII 2017r. i 

50 os. w VII-VIII 2018r. 

6. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w 

nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej i informatycznej 

 

 

II  Zasady, warunki i tryb organizacji zajęd edukacyjnych w ramach projektu 

„Bilans kompetencji elektronika” 

 

§ 3  

1. Instytucją odpowiedzialną za organizację i realizację projektu „Bilans kompetencji elektronika” 

jest Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Kościuszki 13/8, 87-820 
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Kowal, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Annę Grabowską zwane dalej Organizatorem 

projektu w partnerstwie z Miastem Sosnowiec.  Podmiotem realizującym projekt będzie Zespół 

Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu ul. Jagiellooska 13 41-200 Sosnowiec, 

reprezentowany przez Dyrektora Szkoły Krzysztofa Będkowskiego. 

2. Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w siedzibie Zespołu Szkół Elektronicznych i 

Informatycznych w Sosnowcu ul. Jagiellooska 13 

3. Okres realizacji projektu trwa od 01.09.2016 do 31.10.2018. Realizacja zajęd dodatkowych i staży 

zawodowych w ramach projektu nastąpi  dwuetapowo z podziałem na pierwszy i drugi rok 

realizacji projektu. 

4. Organizator projektu zapewnia BO: 

bezpłatny udział w zajęciach, 

bezpłatny posiłek w trakcie zajęd z doradztwa zawodowego oraz zajęd dodatkowych z IPC, 

BGA i ESD, 

bezpłatne pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe dla uczniów , 

staże letnie u pracodawców. 

5. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą w oparciu o programy opracowane 

przez trenerów  prowadzących zajęcia  i dostosowane do poszczególnych rodzajów zajęd 

projektowych.  

 

§ 4  

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

uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. 

2. Kryteria dotyczące udziału w projekcie zostały umieszczone w szkole, podane na stronie 

internetowej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, Facebooku, stronie 

wnioskodawcy, organu prowadzącego. Rekrutacja na zajęcia dodatkowe  w  projekcie oraz na 

staże odbywad się będzie zgodnie z zasadami równości  szans kobiet i mężczyzn, bez utrwalania 

stereotypów z zastosowaniem kryteriów punktowych uwzględniających: 

 

Kryteria na kurs IPC: 

a) kobieta – 10 pkt. 

b) uczeo niepełnosprawny/ z orzeczeniem- 10 pkt.  

c) korzystający ze wsparcia stypendialnego, dofinansowania (na podst. oświadczenia opiekuna 

prawnego)- 8 pkt. 

d) preferowany kierunek elektronika – 5 pkt., pozostałe kierunki– 1 pkt. 

e) klasy II - 5 pkt.,  klasy III – 10 pkt. 

f) rekomendacja wychowawcy biorąc pod uwagę zaangażowanie ucznia w naukę, motywację, 

frekwencje, potrzeby edukacyjne ucznia–7pkt. 

Kryteria na kursy informatyczne: 

a) kobieta – 10 pkt. 

b) uczeo niepełnosprawny/ z orzeczeniem- 10 pkt.  

c) korzystający ze wsparcia stypendialnego, dofinansowania( na podst. oświadczenia opiekuna 

prawnego)- 8 pkt. 
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d) preferowany kierunek informatyka – 5 pkt., pozostałe kierunki– 1 pkt. 

e) klasy II - 5 pkt.,  klasy III – 10 pkt. 

f) rekomendacja wychowawcy biorąc pod uwagę zaangażowanie ucznia w naukę, motywację, 

frekwencje, potrzeby edukacyjne ucznia–7pkt.                

   

3. W przypadku tej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do projektu zdecyduje Komisja 

Rekrutacyjna. Zostanie stworzona lista rezerwowa ( pozostałe osoby od najwyższej do najniższej 

liczby pkt.).  

 

4. Warunkiem ubiegania się o udział w kursach w ramach projektu jest złożenie poniżej 

wymienionych dokumentów: 

1) Formularz Rekrutacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

2) Deklaracja uczestnictwa w projekcie pn. „Bilans kompetencji elektronika ”, stanowiąca 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

3) Oświadczenie uczestnika Projektu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, 

4) Oświadczenie o realizacji równości szans i niedyskryminacji, stanowiące załącznik nr 4 do 

niniejszego Regulaminu, 

5) Przekazanie praw do wizerunku, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, 

6) Oświadczenie rodziców/opiekuna prawnego przekazania praw wizerunku, stanowiące 

załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu, 

7) Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu, 

8) Rekomendacja wychowawcy na potrzebę doskonalenia określonego zakresu wiadomości, 

umiejętności, zajęd praktycznych, specjalistycznych, spełnienie kryterium punktowego 

rekrutacji, stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu,  

 

5. Każdy uczeo/nnica przed wypełnieniem w/w dokumentów powinien zapoznad się                                               

z regulaminem rekrutacji. 

 

6. Szkolny Koordynator Projektu weryfikuje pod względem formalnym dane zawarte                           

w formularzu rekrutacyjnym i sporządza listę uczestników  projektu podstawową                          

i rezerwową.  

 

7. Deklarację wraz z załącznikami należy składad u Pani Moniki Piątek w terminie od  3 października 

do 14 października 2016r 

  8. Nabór kandydatów odbywad się będzie poprzez upowszechnienie informacji o projekcie                                        

za pomocą: 

1. informacji rozwieszonej na tablicach ogłoszeo  szkoły 

2. informacji na stronie internetowej szkoły 

3. informacja na portalu społecznościowym- Facebook 

4. informacja na stronie wnioskodawcy,  
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5. informacja na stronie organu prowadzącego  

 

9. Wyboru uczniów/uczennic kwalifikujących się do udziału w projekcie dokonuje Komisja 

rekrutacyjna składająca się z  Kierownika Projektu, Szkolnego Koordynator Projektu, Dyrektora 

Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu i wychowawcy. 

 

10. Z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół. 

11. Wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową uczniów/ uczennic 

do udziału w projekcie zatwierdza Kierownik Projektu. 

12. Uczeo lub uczennica zostaje powiadomiony/-a przez Szkolnego Koordynatora Projektu                       

o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie. 

 

§ 5  

1. Uczeo/nnica zakwalifikowany/a do uczestnictwa w projekcie może zostad skreślony z listy 

uczestników w przypadku:  

 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 Zespołu Szkół Elektronicznych i 

Informatycznych w Sosnowcu z listy uczniów.  

2. Szkolny Koordynator Projektu zobowiązany jest poinformowad organizatora projektu  o zaistnieniu 

okoliczności opisanych w ust. 1 pkt  1-3 nie później niż pięd dni roboczych od ich zaistnienia. 

3. Skreślenia ucznia/nnicy z listy uczestników projektu dokonuje Kierownik Projektu                                     

wraz  z Dyrektorem Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. 

4.  Regulamin uczestnictwa dostępny jest na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeo w 

szkole oraz w biurze projektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. 

 

 

§ 6  

Uczeo lub jego rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do udzielania organizatorowi projektu 

informacji służących monitorowaniu projektu, także innym instytucjom w celu monitoringu                              

i ewaluacji . 

 

 

III   Zasady i tryb przekazania materiałów i pomocy dydaktycznych 

 

§ 7  

1. Materiały i pomoce  dydaktyczne  dla uczniów/ uczennic uczestniczących w projekcie zostaną 

zakupione przez organizatora projektu i zostaną przekazane do Zespołu Szkół Elektronicznych i 

Informatycznych w Sosnowcu po zgłoszeniu przez Szkolnego Koordynatora Projektu 

zapotrzebowania. 

2. Przekazanie pakietów edukacyjnych nastąpi na podstawie protokołu odbioru. 
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3. Materiały i pomoce dydaktyczne (wyposażeni epraktycznej nauki zawodu w sprzęt elektroniczny) 

zostaną oznakowane informacją o współfinansowaniu projektu przez  Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z „Wytycznymi  w zakresie informacji i promocji", 

opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

4. Materiały dydaktyczne, o których mowa w § 7 ust. 3, przekazane szkole nie mogą byd zbywane w 

okresie 5 lat po zakooczeniu projektu. 

 

 

IV   Postanowienia koocowe 

§8 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem  3 października  2016  r.  

2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Kierownika Projektu 

po konsultacji z Dyrektorem szkoły oraz Szkolnego Koordynatora Projektu.  

3. Realizacja projektu podlega kontroli przez Instytucję Zarządzającą  lub organizatora projektu,                   

o którym mowa w  § 3 ust.1. 

 

 

 

 

          

 


