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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów”
Nr Projektu WND-POKL.09.02.00-10-012/13
w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekt realizowany jest w okresie 02 wrzesień 2013 r. – 30 czerwiec 2015 r.

I.

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Współpraca
z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów” realizowanego w ramach Priorytetu IX
– Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie
atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Projekt realizowany jest przez firmę Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak, partnerem
projektu jest: Miasto Łódź.
3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji
poszczególnych działań w ramach Projektu.
4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.
5. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:
a) zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
b) umową o dofinansowanie Projektu.

II.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości oferty edukacyjnej ZSG w Łodzi
ukierunkowanej na podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz wzrostu o 30% kompetencji
kluczowych matematycznych i w zakresie porozumiewania się w jęz. obcym 300 uczniów
ZSG, w terminie do 30.06.2015 r.

III.

Zakres wsparcia

Projekt pn. „Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów” obejmuje
wsparciem uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi poprzez udział uczniów w:
a) kursie Carvingu i Cukiernictwa dla uczniów zdolnych,
b) zajęciach z kelnerstwa i nowoczesnych technik gastronomicznych,
przygotowujących do odbycia praktyk u pracodawców
c) praktykach zawodowych,
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d) doradztwie edukacyjno- zawodowym,
e) zajęciach z języków obcych (angielski, francuski) z wykorzystaniem technik
ICT,
f) zajęciach z matematyki z wykorzystaniem technik ICT.

IV.

Kryteria uczestnictwa

Do rekrutacji może przystąpić uczeń, który:
a) uczęszcza do Technikum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących
w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi,
b) zamieszkuje Miasto Łódź lub województwo łódzkie,
c) wypełni formularz zgłoszeniowy.
W zajęciach z Carvingu i Cukiernictwa może brać udział uczeń, który spełnia
warunki:
 ma oceny z przedmiotów zawodowych powyżej oceny dostatecznej,
 posiada zdolności manualne
 w opinii pedagoga jest uczniem zdolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W zajęciach z kelnerstwa i nowoczesnych technik gastronomicznych może brać udział
uczeń, który spełnia warunki:
 ma oceny z przedmiotów zawodowych powyżej oceny dostatecznej.
O udziale w doradztwie zawodowym decyduje kolejność zgłoszeń i opinia doradcy
zawodowego.
Do udziału w zajęciach językowych i matematycznych pierwszeństwo będą mieć
uczniowie ze słabymi wynikami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

V.

Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora ds. wdrożenia projektu w ZSG.
2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego dostępnego na stronie internetowej
projektu (http://pracodawca-uczen.pl) oraz w sekretariacie ZSG.
3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie
złożyć w sekretariacie ZSG.
4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone trzykrotnie w niżej wymienionych
terminach:
 wrzesień 2013 r,
 styczeń 2014 r,
 wrzesień 2014 r,
 styczeń 2015 r
5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana
przez Koordynatora ds. wdrożenia projektu w ZSG.
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6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie oraz kolejność zgłoszeń.
7. Zgodnie z działaniami równościowymi założonymi w projekcie zakłada się udział
dziewcząt na poziomie 45%.
8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone
na stronie internetowej projektu oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w ZSG.

VI.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu
oraz stosowania się do niego.
3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej projektu, w sekretariacie
ZSG w Łodzi oraz w biurze projektu:
Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak
95 – 100 Zgierz
ul. 3-go maja 5a, lok. 10
od pon. do pt. w godz. 8.00 – 16.00.
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