REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„OTWIERAMY DRZWI DO ZATRUDNIENIA”
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt. „Otwieramy drzwi do
zatrudnienia” (umowa nr RPZP.08.06.00-32-K036/17) realizowanym przez Północny
Związek Pracodawców, ul. Ludomiła Rayskiego 23/2, 70-442 Szczecin w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020.
2. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej.
3. Realizatorem działań z ramienia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
jest Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu ul. Jana Sołtana 2, 72-602 Świnoujście
4. Działania realizowane są na terenie Miasta Świnoujście na rzecz Uczestników Projektu
spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3.
5. Projekt realizowany jest od 01.08.2017 do 31.08.2020.
6. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji
Projektu pozostaje w gesti Północnego Związku Pracodawców.
7. Dla realizacji projektu ustanowiona została Grupa Sterująca w skład której wchodzą:
§2
Założenia Projektu
1. Celem głównym Projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego na kierunkach
nawigator morski i mechanik okrętowy w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu poprzez
dostosowanie do wymogów i oczekiwań regionalnego rynku pracy w okresie 01.08.201731.08.2020 r.
2. Celami szczegółowymi Projektu są:
a) Wzrost kompetencji i kwalifkacji 129 uczniów ZSM w Świnoujściu poprzez
zapewnienie dostępu do szkoleń zawodowych i zdobycia doświadczenia zawodowego
w oparciu o staże i kursy zawodowe zgodnie z określonym IPD.
b) Wzrost kompetencji i kwalifkacji 8(1K) nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej
nauki zawodu w ZSM w Świnoujściu.
Północny Związek Pracodawców
ul. Gen. Ludmiła Rayskiego 23/2, 70 – 442 Szczecin,
tel. 91 4882112, fax. 91 4882112, www.pzp.szczecin.pl
e-mail: pracodawcy@pzp.szczecin.pl

c) Rozwój interaktywnych i praktycznych form nauki zawodu w ZSM w Świnoujściu
poprzez współpracę z podmiotami otoczenia społeczno – gospodarczemu oraz dzięki
odpowiedniemu doposażeniu szkoły.
3. Wsparcie kierowane jest do 129 uczniów oraz 8 nauczycieli z Zespołu Szkół Morskich w
Świnoujściu.
4. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:
a) doradztwo zawodowe indywidualne oraz grupowe dla uczniów/uczennic,
b) szkolenia zawodowe dla uczniów/uczennic,
c) pomoc stypendialna dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych,
d) staże zawodowe dla uczniów/uczennic u pracodawców,
e) zajęcia dla uczniów/uczennic na uczelni wyższej,
f) zajęcia typu „Odwrócona szkoła”,
g) zajęcia dla nauczycieli na uczelni wyższej,
h) doskonalenie zawodowe dla nauczycieli: kurs uprawień instruktora spawalnictwa,
i) doskonalenie zawodowe dla nauczycieli: studia podyplomowe,
j) rozbudowa pracowni szkolnych.
4. Zajęcia będą odbywały się na terenie szkoły oraz poza szkołą.
§3
Zasady rekrutacji
1. Rekrutację uczniów - uczestników Projektu prowadzić będzie koordynator przy
współudziale nauczycieli.
2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem projektu.
3. Rekrutacja uczestników do Projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans
w dostępie do udziału zajęciach realizowanych w ramach projektu.
4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
a) złożenie przez kandydata wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1)
stanowiącego deklarację uczestnictwa w projekcie,
b) zgody rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku uczniów niepełnoletnich) na
udział w zajęciach w realizowanych w ramach projektu,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu.
5. Ogóle warunki uczestnictwa w projekcie dla uczniów:
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a) posiadanie statusu ucznia Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu kierunku technik
Mechanik Okrętowy i Technik Nawigator Morski
b) status osoby zamieszkującej terytorium województwa zachodniopomorskiego
zgodnie z Kodeksem Cywilnym
6. Szczegółowe warunki uczestnictwa w formach wsparcia dla uczniów
a) w kursach zawodowych – ukończone 18 lat
b) w wizytach na uczelni, wyjazdach studyjnych:
- kryterium premiujące dla uczennic + 10 pkt,
- średnia powyżej oceny dobrej + 20 pkt,
- średnia powyżej 3,5 + 10 pkt,
- potwierdzona gorsza sytuacja społeczno – materialna (dochód poniżej minimum
socjalnego, objęcia opieką społeczną – oświadczenie + 5pk,
c) program stypendialny dla uczniów uzdolnionych
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych min. 4.5
- strategia rozwoju określona w IPD,
- szczególne osiągnięcia start w konkursach/olimpiadach 20 pkt (+10pkt. min etap
okręgowy).
7. Ogóle warunki uczestnictwa w projekcie dla uczniów:
a) status osoby zamieszkującej terytorium województwa zachodniopomorskiego
zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
b) pozostawanie w stosunku pracy z Zespołem Szkół Morskich w Świnoujściu w zakresie
odpowiadającym etatowi,
8. Szczegółowe warunki uczestnictwa w formach wsparcia dla nauczycieli
a) Kurs spawalnictwa:
- efektywność kształcenia na kierunkach wymaga uzyskania kwalifkacji zakresie
instruktora spawania
- badania potwierdzające zdolność widzenia zgodnie z normą PN-EN ISO 17637
- potwierdzone umiejętności spawalnicze – premia +10 pkt.
8. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę uczestników Projektu.
9. Szczegółowe kryteria programu stypendialnego określi Regulamin przyznania
stypendium.
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§4
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu
1. Każdy uczestników Projektu ma prawo do:
a) udziału w zajęciach gwarantowanych przez program,
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć,
c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
d) otrzymania certyfkatu uczestnictwa w danych zajęciach Projektu,
2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,
b) obecności na zajęciach,
c) przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia potwierdzonego przez rodzica lub
opiekuna prawnego – dotyczy uczniów w przypadku nieobecności na zajęciach,
d) wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio
monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,
3. Udział uczestników Projektu w zajęciach jest nieodpłatny.
§5
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, gdy rezygnacja zostanie
zgłoszona do Biura Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – pod warunkiem złożenia
pisemnej rezygnacji
2. W trakcie realizacji zajęć rezygnacja uczestników Projektu z udziału w Projekcie jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga
usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.
3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 40%
zrealizowanych zajęć, realizator projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.
4. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje
utworzenie listy rezerwowych uczestników.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia z Projektu jego miejsce zajmuje
pierwsza osoba z listy rezerwowej
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6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestników Projektu z listy osób
biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu w przypadku naruszenia
przez niego niniejszego regulaminu.
7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika Projektu z udziału w Projekcie,
Realizator Projektu może żądać od niego zwrotu przekazanych materiałów dydaktycznych,
pozostających w nienaruszonym stanie.
§6
Zasady monitoringu i kontroli
1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu
osobom zaangażowanym w realizację projektu jak również osobom i instytucjom
3. zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.
§7
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień
niniejszego regulaminu.
2. Kweste nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika
Projektu.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu oraz w Zespole
Szkół Morskich ul. Sołtana 2 72-602 Świnoujście
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