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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI 
„Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” 

Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0038/18 
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności 

Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe 
Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018r.-31.08-2020r. 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Dobry zawód, 
pewna praca – to się opłaca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI 
Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest przez Powiat Sieradzki/Centrum Edukacji Zawodowe w 
Sieradzu. 

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie 
XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

b) umową o dofinansowanie Projektu.  

II. Cel projektu 

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia 
zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę 
zdolności do zatrudnienia 168 (8K/160M) uczniów szkoły  oraz dostosowanie kształcenia 
zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 17 
nauczycieli (1K/16M) kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno- zawodowego, staży/praktyk oraz 
dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: OZE; napraw blacharskich, spawania 
metodą MAG/MMA; mechatroniki, serwisowania nowoczesnych technologii 
motoryzacyjnych (z modułem w języku angielskim), prac dekarskich w budownictwie, 
kwalifikacji SEP do 1 kV, w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020r. 
Grupę docelową projektu stanowią: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (placówka 
zlokalizowana na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarze -
KRYT.PREMIUJĄCE)  prowadząca praktyczne kształcenie zawodowe, jej 168 uczniów 
(8K/160M) Technikum i Branżowej  Szkoły I stopnia oraz 17 nauczycieli prowadzących 
kształcenia zawodowe w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
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III. Zakres wsparcia 

Projekt pn. „Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” obejmuje wsparciem uczniów 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu poprzez udział uczniów w: 

1) Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania 
paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, 
realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego Centrum 
Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku Technik Odnawialnych Źródeł 
Energetyki Odnawialnej, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
160h/gr.*2gr.=320h. 

2) Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z 
kierunków: Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanik, Technik Mechatronik, 
Blacharz Samochodowy, Ślusarz, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Monter Mechanik, 
Murarz-Tynkarz, uzyskiwanie/uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych 
oraz nabywanie kwalifikacji – 170h/gr.*8gr.=1360h. 

3) Mechatronika – technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w 
formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Mechatronik, Monter Mechatronik, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych -120h/gr.*4gr.=480h. 

4) Doradztwo edukacyjno – zawodowe – 50h/gr.*4gr.=200h. 

5) Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć 
specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Pojazdów Samochodowych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych – 220h/gr.*4gr.=880h. 

6) Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie 
kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-
gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunków Technik 
Budownictwa, Murarz-Tynkarz, Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w 
Budownictwie, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci, Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
150h/gr.*2gr.=300h. 

7)  Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci  
elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Elektryk, Technik Energetyk, Elektryk, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej 
wiedzy i umiejętności zawodowych – 100h/gr.*4gr.=400h. 



 
 Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0038/18 pn. ”Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

3 
 

8) Organizacji wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami – 
150h/ucz. 

oraz udział nauczycieli w:  

1) Zwiększenie kompetencji dla 17 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi 
zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

 

Kryteria uczestnictwa  
 
Kryteria formalne:   

*w przypadku uczniów:  

- uczeń kształcenia praktycznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu; 
- wiek powyżej 18 lat (dotyczy: spawania; SEP do 1kV); 
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);  
 
*w przypadku nauczycieli:  

- status nauczyciela kształcenia zawodowego/instruktora praktycznej nauki zawodu w 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
 

Kryteria merytoryczne:  

*w przypadku uczniów: - kryteria zróżnicowane do poszczególnych zajęć: 

- średnia ocen z przedmiotów zawodowych min. dostateczna: 1 pkt + 1pkt za każdy poziom 
powyżej średniej dostatecznej (z wyjątkiem klasy I w naborze wrzesień 2018 i w naborze 
wrzesień 2019); 
- frekwencja na zajęciach min 60%: 1pkt. +1 pkt. za każde 5% powyżej (z wyjątkiem klasy I 
w naborze wrzesień 2018 i w naborze wrzesień 2019); 
- do doradztwa edukacyjno-zawodowego: spośród uczestników projektu pozostałych zadań na 
podstawie testu diagnostycznego – uczestnik projektu z największymi problemami, brakiem 
znajomości lokalnego rynku pracy. 
 
*w przypadku nauczycieli:  

- zgodność profilu szkolenia z profilem nauczania. 
 
Kryteria dodatkowe/ premiuj ące:  

- osoby o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 3pkt.; 
- kobiety – 2pkt.; 
- uczestnik projektu z obszarów wiejskich– 2 pkt. 
 
Osoby z niepełnosprawnością zgłaszające się do projektu zostaną do niego obligatoryjnie 
przyjęte. 
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O miejscu na liście uczestników decydować będzie liczba uzyskanych punktów po spełnieniu 
przez potencjalnych uczestników kryteriów formalnych, merytorycznych i premiujących.  
W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie wyższa frekwencja na zajęciach.  

IV. Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu;  

2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza 
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie www  
http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz.  

3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób 
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie 
złożyć biurze projektu w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul Leszka 
Czarnego 2; 98-200 Sieradz pokój nr. 12.;  

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych 
terminach: 

 Wrzesień 2018 r. 
 Wrzesień 2019 r.;  

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana 
przez Koordynatora Projektu;  

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie 
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie, liczba uzyskanych punktów 
oraz frekwencja na zajęciach;  

7. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym 
równości płci;  

8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone 
na tablicy informacyjnej znajdującej się przy biurze projektu.  

V. 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 www  

http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz. 
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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI 
„Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” 

Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0038/18 
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności 

Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe 
Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018r.-31.08-2020r. 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Dobry zawód, 
pewna praca – to się opłaca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI 
Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest przez Powiat Sieradzki/Centrum Edukacji Zawodowe w 
Sieradzu. 

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie 
XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

b) umową o dofinansowanie Projektu.  

II. Cel projektu 

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia 
zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę 
zdolności do zatrudnienia 168 (8K/160M) uczniów szkoły  oraz dostosowanie kształcenia 
zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 17 
nauczycieli (1K/16M) kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno- zawodowego, staży/praktyk oraz 
dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: OZE; napraw blacharskich, spawania 
metodą MAG/MMA; mechatroniki, serwisowania nowoczesnych technologii 
motoryzacyjnych (z modułem w języku angielskim), prac dekarskich w budownictwie, 
kwalifikacji SEP do 1 kV, w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020r. 
Grupę docelową projektu stanowią: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (placówka 
zlokalizowana na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarze -
KRYT.PREMIUJĄCE)  prowadząca praktyczne kształcenie zawodowe, jej 168 uczniów 
(8K/160M) Technikum i Branżowej  Szkoły I stopnia oraz 17 nauczycieli prowadzących 
kształcenia zawodowe w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
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III. Zakres wsparcia 

Projekt pn. „Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” obejmuje wsparciem uczniów 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu poprzez udział uczniów w: 

1) Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania 
paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, 
realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego Centrum 
Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku Technik Odnawialnych Źródeł 
Energetyki Odnawialnej, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
160h/gr.*2gr.=320h. 

2) Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z 
kierunków: Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanik, Technik Mechatronik, 
Blacharz Samochodowy, Ślusarz, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Monter Mechanik, 
Murarz-Tynkarz, uzyskiwanie/uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych 
oraz nabywanie kwalifikacji – 170h/gr.*8gr.=1360h. 

3) Mechatronika – technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w 
formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Mechatronik, Monter Mechatronik, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych -120h/gr.*4gr.=480h. 

4) Doradztwo edukacyjno – zawodowe – 50h/gr.*4gr.=200h. 

5) Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć 
specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Pojazdów Samochodowych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych – 220h/gr.*4gr.=880h. 

6) Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie 
kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-
gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunków Technik 
Budownictwa, Murarz-Tynkarz, Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w 
Budownictwie, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci, Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
150h/gr.*2gr.=300h. 

7)  Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci  
elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Elektryk, Technik Energetyk, Elektryk, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej 
wiedzy i umiejętności zawodowych – 100h/gr.*4gr.=400h. 
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8) Organizacji wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami – 
150h/ucz. 

oraz udział nauczycieli w:  

1) Zwiększenie kompetencji dla 17 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi 
zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

 

Kryteria uczestnictwa  
 
Kryteria formalne:   

*w przypadku uczniów:  

- uczeń kształcenia praktycznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu; 
- wiek powyżej 18 lat (dotyczy: spawania; SEP do 1kV); 
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);  
 
*w przypadku nauczycieli:  

- status nauczyciela kształcenia zawodowego/instruktora praktycznej nauki zawodu w 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
 

Kryteria merytoryczne:  

*w przypadku uczniów: - kryteria zróżnicowane do poszczególnych zajęć: 

- średnia ocen z przedmiotów zawodowych min. dostateczna: 1 pkt + 1pkt za każdy poziom 
powyżej średniej dostatecznej (z wyjątkiem klasy I w naborze wrzesień 2018 i w naborze 
wrzesień 2019); 
- frekwencja na zajęciach min 60%: 1pkt. +1 pkt. za każde 5% powyżej (z wyjątkiem klasy I 
w naborze wrzesień 2018 i w naborze wrzesień 2019); 
- do doradztwa edukacyjno-zawodowego: spośród uczestników projektu pozostałych zadań na 
podstawie testu diagnostycznego – uczestnik projektu z największymi problemami, brakiem 
znajomości lokalnego rynku pracy. 
 
*w przypadku nauczycieli:  

- zgodność profilu szkolenia z profilem nauczania. 
 
Kryteria dodatkowe/ premiuj ące:  

- osoby o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 3pkt.; 
- kobiety – 2pkt.; 
- uczestnik projektu z obszarów wiejskich– 2 pkt. 
 
Osoby z niepełnosprawnością zgłaszające się do projektu zostaną do niego obligatoryjnie 
przyjęte. 
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O miejscu na liście uczestników decydować będzie liczba uzyskanych punktów po spełnieniu 
przez potencjalnych uczestników kryteriów formalnych, merytorycznych i premiujących.  
W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie wyższa frekwencja na zajęciach.  

IV. Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu;  

2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza 
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie www  
http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz.  

3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób 
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie 
złożyć biurze projektu w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul Leszka 
Czarnego 2; 98-200 Sieradz pokój nr. 12.;  

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych 
terminach: 

 Wrzesień 2018 r. 
 Wrzesień 2019 r.;  

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana 
przez Koordynatora Projektu;  

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie 
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie, liczba uzyskanych punktów 
oraz frekwencja na zajęciach;  

7. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym 
równości płci;  

8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone 
na tablicy informacyjnej znajdującej się przy biurze projektu.  

V. 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 www  

http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz. 
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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI 
„Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” 

Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0038/18 
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności 

Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe 
Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018r.-31.08-2020r. 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Dobry zawód, 
pewna praca – to się opłaca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI 
Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest przez Powiat Sieradzki/Centrum Edukacji Zawodowe w 
Sieradzu. 

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie 
XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

b) umową o dofinansowanie Projektu.  

II. Cel projektu 

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia 
zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę 
zdolności do zatrudnienia 168 (8K/160M) uczniów szkoły  oraz dostosowanie kształcenia 
zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 17 
nauczycieli (1K/16M) kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno- zawodowego, staży/praktyk oraz 
dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: OZE; napraw blacharskich, spawania 
metodą MAG/MMA; mechatroniki, serwisowania nowoczesnych technologii 
motoryzacyjnych (z modułem w języku angielskim), prac dekarskich w budownictwie, 
kwalifikacji SEP do 1 kV, w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020r. 
Grupę docelową projektu stanowią: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (placówka 
zlokalizowana na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarze -
KRYT.PREMIUJĄCE)  prowadząca praktyczne kształcenie zawodowe, jej 168 uczniów 
(8K/160M) Technikum i Branżowej  Szkoły I stopnia oraz 17 nauczycieli prowadzących 
kształcenia zawodowe w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
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III. Zakres wsparcia 

Projekt pn. „Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” obejmuje wsparciem uczniów 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu poprzez udział uczniów w: 

1) Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania 
paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, 
realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego Centrum 
Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku Technik Odnawialnych Źródeł 
Energetyki Odnawialnej, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
160h/gr.*2gr.=320h. 

2) Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z 
kierunków: Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanik, Technik Mechatronik, 
Blacharz Samochodowy, Ślusarz, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Monter Mechanik, 
Murarz-Tynkarz, uzyskiwanie/uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych 
oraz nabywanie kwalifikacji – 170h/gr.*8gr.=1360h. 

3) Mechatronika – technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w 
formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Mechatronik, Monter Mechatronik, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych -120h/gr.*4gr.=480h. 

4) Doradztwo edukacyjno – zawodowe – 50h/gr.*4gr.=200h. 

5) Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć 
specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Pojazdów Samochodowych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych – 220h/gr.*4gr.=880h. 

6) Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie 
kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-
gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunków Technik 
Budownictwa, Murarz-Tynkarz, Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w 
Budownictwie, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci, Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
150h/gr.*2gr.=300h. 

7)  Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci  
elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Elektryk, Technik Energetyk, Elektryk, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej 
wiedzy i umiejętności zawodowych – 100h/gr.*4gr.=400h. 
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8) Organizacji wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami – 
150h/ucz. 

oraz udział nauczycieli w:  

1) Zwiększenie kompetencji dla 17 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi 
zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

 

Kryteria uczestnictwa  
 
Kryteria formalne:   

*w przypadku uczniów:  

- uczeń kształcenia praktycznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu; 
- wiek powyżej 18 lat (dotyczy: spawania; SEP do 1kV); 
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);  
 
*w przypadku nauczycieli:  

- status nauczyciela kształcenia zawodowego/instruktora praktycznej nauki zawodu w 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
 

Kryteria merytoryczne:  

*w przypadku uczniów: - kryteria zróżnicowane do poszczególnych zajęć: 

- średnia ocen z przedmiotów zawodowych min. dostateczna: 1 pkt + 1pkt za każdy poziom 
powyżej średniej dostatecznej (z wyjątkiem klasy I w naborze wrzesień 2018 i w naborze 
wrzesień 2019); 
- frekwencja na zajęciach min 60%: 1pkt. +1 pkt. za każde 5% powyżej (z wyjątkiem klasy I 
w naborze wrzesień 2018 i w naborze wrzesień 2019); 
- do doradztwa edukacyjno-zawodowego: spośród uczestników projektu pozostałych zadań na 
podstawie testu diagnostycznego – uczestnik projektu z największymi problemami, brakiem 
znajomości lokalnego rynku pracy. 
 
*w przypadku nauczycieli:  

- zgodność profilu szkolenia z profilem nauczania. 
 
Kryteria dodatkowe/ premiuj ące:  

- osoby o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 3pkt.; 
- kobiety – 2pkt.; 
- uczestnik projektu z obszarów wiejskich– 2 pkt. 
 
Osoby z niepełnosprawnością zgłaszające się do projektu zostaną do niego obligatoryjnie 
przyjęte. 
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O miejscu na liście uczestników decydować będzie liczba uzyskanych punktów po spełnieniu 
przez potencjalnych uczestników kryteriów formalnych, merytorycznych i premiujących.  
W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie wyższa frekwencja na zajęciach.  

IV. Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu;  

2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza 
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie www  
http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz.  

3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób 
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie 
złożyć biurze projektu w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul Leszka 
Czarnego 2; 98-200 Sieradz pokój nr. 12.;  

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych 
terminach: 

 Wrzesień 2018 r. 
 Wrzesień 2019 r.;  

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana 
przez Koordynatora Projektu;  

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie 
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie, liczba uzyskanych punktów 
oraz frekwencja na zajęciach;  

7. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym 
równości płci;  

8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone 
na tablicy informacyjnej znajdującej się przy biurze projektu.  

V. 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 www  

http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz. 
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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI 
„Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” 

Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0038/18 
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności 

Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe 
Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018r.-31.08-2020r. 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Dobry zawód, 
pewna praca – to się opłaca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI 
Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest przez Powiat Sieradzki/Centrum Edukacji Zawodowe w 
Sieradzu. 

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie 
XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

b) umową o dofinansowanie Projektu.  

II. Cel projektu 

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia 
zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę 
zdolności do zatrudnienia 168 (8K/160M) uczniów szkoły  oraz dostosowanie kształcenia 
zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 17 
nauczycieli (1K/16M) kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno- zawodowego, staży/praktyk oraz 
dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: OZE; napraw blacharskich, spawania 
metodą MAG/MMA; mechatroniki, serwisowania nowoczesnych technologii 
motoryzacyjnych (z modułem w języku angielskim), prac dekarskich w budownictwie, 
kwalifikacji SEP do 1 kV, w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020r. 
Grupę docelową projektu stanowią: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (placówka 
zlokalizowana na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarze -
KRYT.PREMIUJĄCE)  prowadząca praktyczne kształcenie zawodowe, jej 168 uczniów 
(8K/160M) Technikum i Branżowej  Szkoły I stopnia oraz 17 nauczycieli prowadzących 
kształcenia zawodowe w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
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III. Zakres wsparcia 

Projekt pn. „Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” obejmuje wsparciem uczniów 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu poprzez udział uczniów w: 

1) Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania 
paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, 
realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego Centrum 
Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku Technik Odnawialnych Źródeł 
Energetyki Odnawialnej, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
160h/gr.*2gr.=320h. 

2) Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z 
kierunków: Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanik, Technik Mechatronik, 
Blacharz Samochodowy, Ślusarz, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Monter Mechanik, 
Murarz-Tynkarz, uzyskiwanie/uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych 
oraz nabywanie kwalifikacji – 170h/gr.*8gr.=1360h. 

3) Mechatronika – technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w 
formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Mechatronik, Monter Mechatronik, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych -120h/gr.*4gr.=480h. 

4) Doradztwo edukacyjno – zawodowe – 50h/gr.*4gr.=200h. 

5) Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć 
specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Pojazdów Samochodowych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych – 220h/gr.*4gr.=880h. 

6) Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie 
kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-
gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunków Technik 
Budownictwa, Murarz-Tynkarz, Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w 
Budownictwie, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci, Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
150h/gr.*2gr.=300h. 

7)  Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci  
elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Elektryk, Technik Energetyk, Elektryk, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej 
wiedzy i umiejętności zawodowych – 100h/gr.*4gr.=400h. 
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8) Organizacji wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami – 
150h/ucz. 

oraz udział nauczycieli w:  

1) Zwiększenie kompetencji dla 17 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi 
zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

 

Kryteria uczestnictwa  
 
Kryteria formalne:   

*w przypadku uczniów:  

- uczeń kształcenia praktycznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu; 
- wiek powyżej 18 lat (dotyczy: spawania; SEP do 1kV); 
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);  
 
*w przypadku nauczycieli:  

- status nauczyciela kształcenia zawodowego/instruktora praktycznej nauki zawodu w 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
 

Kryteria merytoryczne:  

*w przypadku uczniów: - kryteria zróżnicowane do poszczególnych zajęć: 

- średnia ocen z przedmiotów zawodowych min. dostateczna: 1 pkt + 1pkt za każdy poziom 
powyżej średniej dostatecznej (z wyjątkiem klasy I w naborze wrzesień 2018 i w naborze 
wrzesień 2019); 
- frekwencja na zajęciach min 60%: 1pkt. +1 pkt. za każde 5% powyżej (z wyjątkiem klasy I 
w naborze wrzesień 2018 i w naborze wrzesień 2019); 
- do doradztwa edukacyjno-zawodowego: spośród uczestników projektu pozostałych zadań na 
podstawie testu diagnostycznego – uczestnik projektu z największymi problemami, brakiem 
znajomości lokalnego rynku pracy. 
 
*w przypadku nauczycieli:  

- zgodność profilu szkolenia z profilem nauczania. 
 
Kryteria dodatkowe/ premiuj ące:  

- osoby o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 3pkt.; 
- kobiety – 2pkt.; 
- uczestnik projektu z obszarów wiejskich– 2 pkt. 
 
Osoby z niepełnosprawnością zgłaszające się do projektu zostaną do niego obligatoryjnie 
przyjęte. 
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O miejscu na liście uczestników decydować będzie liczba uzyskanych punktów po spełnieniu 
przez potencjalnych uczestników kryteriów formalnych, merytorycznych i premiujących.  
W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie wyższa frekwencja na zajęciach.  

IV. Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu;  

2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza 
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie www  
http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz.  

3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób 
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie 
złożyć biurze projektu w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul Leszka 
Czarnego 2; 98-200 Sieradz pokój nr. 12.;  

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych 
terminach: 

 Wrzesień 2018 r. 
 Wrzesień 2019 r.;  

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana 
przez Koordynatora Projektu;  

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie 
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie, liczba uzyskanych punktów 
oraz frekwencja na zajęciach;  

7. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym 
równości płci;  

8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone 
na tablicy informacyjnej znajdującej się przy biurze projektu.  

V. 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 www  

http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz. 

 



 
 Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0038/18 pn. ”Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

5 
 

 



 
 Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0038/18 pn. ”Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

1 
 

REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI 
„Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” 

Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0038/18 
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności 

Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe 
Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018r.-31.08-2020r. 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Dobry zawód, 
pewna praca – to się opłaca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI 
Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest przez Powiat Sieradzki/Centrum Edukacji Zawodowe w 
Sieradzu. 

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie 
XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

b) umową o dofinansowanie Projektu.  

II. Cel projektu 

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia 
zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę 
zdolności do zatrudnienia 168 (8K/160M) uczniów szkoły  oraz dostosowanie kształcenia 
zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 17 
nauczycieli (1K/16M) kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno- zawodowego, staży/praktyk oraz 
dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: OZE; napraw blacharskich, spawania 
metodą MAG/MMA; mechatroniki, serwisowania nowoczesnych technologii 
motoryzacyjnych (z modułem w języku angielskim), prac dekarskich w budownictwie, 
kwalifikacji SEP do 1 kV, w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020r. 
Grupę docelową projektu stanowią: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (placówka 
zlokalizowana na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarze -
KRYT.PREMIUJĄCE)  prowadząca praktyczne kształcenie zawodowe, jej 168 uczniów 
(8K/160M) Technikum i Branżowej  Szkoły I stopnia oraz 17 nauczycieli prowadzących 
kształcenia zawodowe w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
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III. Zakres wsparcia 

Projekt pn. „Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” obejmuje wsparciem uczniów 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu poprzez udział uczniów w: 

1) Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania 
paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, 
realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego Centrum 
Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku Technik Odnawialnych Źródeł 
Energetyki Odnawialnej, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
160h/gr.*2gr.=320h. 

2) Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z 
kierunków: Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanik, Technik Mechatronik, 
Blacharz Samochodowy, Ślusarz, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Monter Mechanik, 
Murarz-Tynkarz, uzyskiwanie/uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych 
oraz nabywanie kwalifikacji – 170h/gr.*8gr.=1360h. 

3) Mechatronika – technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w 
formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Mechatronik, Monter Mechatronik, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych -120h/gr.*4gr.=480h. 

4) Doradztwo edukacyjno – zawodowe – 50h/gr.*4gr.=200h. 

5) Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć 
specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Pojazdów Samochodowych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych – 220h/gr.*4gr.=880h. 

6) Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie 
kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-
gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunków Technik 
Budownictwa, Murarz-Tynkarz, Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w 
Budownictwie, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci, Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
150h/gr.*2gr.=300h. 

7)  Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci  
elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Elektryk, Technik Energetyk, Elektryk, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej 
wiedzy i umiejętności zawodowych – 100h/gr.*4gr.=400h. 
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8) Organizacji wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami – 
150h/ucz. 

oraz udział nauczycieli w:  

1) Zwiększenie kompetencji dla 17 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi 
zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

 

Kryteria uczestnictwa  
 
Kryteria formalne:   

*w przypadku uczniów:  

- uczeń kształcenia praktycznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu; 
- wiek powyżej 18 lat (dotyczy: spawania; SEP do 1kV); 
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);  
 
*w przypadku nauczycieli:  

- status nauczyciela kształcenia zawodowego/instruktora praktycznej nauki zawodu w 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
 

Kryteria merytoryczne:  

*w przypadku uczniów: - kryteria zróżnicowane do poszczególnych zajęć: 

- średnia ocen z przedmiotów zawodowych min. dostateczna: 1 pkt + 1pkt za każdy poziom 
powyżej średniej dostatecznej (z wyjątkiem klasy I w naborze wrzesień 2018 i w naborze 
wrzesień 2019); 
- frekwencja na zajęciach min 60%: 1pkt. +1 pkt. za każde 5% powyżej (z wyjątkiem klasy I 
w naborze wrzesień 2018 i w naborze wrzesień 2019); 
- do doradztwa edukacyjno-zawodowego: spośród uczestników projektu pozostałych zadań na 
podstawie testu diagnostycznego – uczestnik projektu z największymi problemami, brakiem 
znajomości lokalnego rynku pracy. 
 
*w przypadku nauczycieli:  

- zgodność profilu szkolenia z profilem nauczania. 
 
Kryteria dodatkowe/ premiuj ące:  

- osoby o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 3pkt.; 
- kobiety – 2pkt.; 
- uczestnik projektu z obszarów wiejskich– 2 pkt. 
 
Osoby z niepełnosprawnością zgłaszające się do projektu zostaną do niego obligatoryjnie 
przyjęte. 
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O miejscu na liście uczestników decydować będzie liczba uzyskanych punktów po spełnieniu 
przez potencjalnych uczestników kryteriów formalnych, merytorycznych i premiujących.  
W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie wyższa frekwencja na zajęciach.  

IV. Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu;  

2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza 
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie www  
http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz.  

3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób 
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie 
złożyć biurze projektu w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul Leszka 
Czarnego 2; 98-200 Sieradz pokój nr. 12.;  

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych 
terminach: 

 Wrzesień 2018 r. 
 Wrzesień 2019 r.;  

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana 
przez Koordynatora Projektu;  

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie 
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie, liczba uzyskanych punktów 
oraz frekwencja na zajęciach;  

7. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym 
równości płci;  

8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone 
na tablicy informacyjnej znajdującej się przy biurze projektu.  

V. 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 www  

http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz. 
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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI 
„Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” 

Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0038/18 
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności 

Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe 
Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018r.-31.08-2020r. 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Dobry zawód, 
pewna praca – to się opłaca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI 
Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest przez Powiat Sieradzki/Centrum Edukacji Zawodowe w 
Sieradzu. 

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie 
XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

b) umową o dofinansowanie Projektu.  

II. Cel projektu 

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia 
zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę 
zdolności do zatrudnienia 168 (8K/160M) uczniów szkoły  oraz dostosowanie kształcenia 
zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 17 
nauczycieli (1K/16M) kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno- zawodowego, staży/praktyk oraz 
dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: OZE; napraw blacharskich, spawania 
metodą MAG/MMA; mechatroniki, serwisowania nowoczesnych technologii 
motoryzacyjnych (z modułem w języku angielskim), prac dekarskich w budownictwie, 
kwalifikacji SEP do 1 kV, w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020r. 
Grupę docelową projektu stanowią: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (placówka 
zlokalizowana na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarze -
KRYT.PREMIUJĄCE)  prowadząca praktyczne kształcenie zawodowe, jej 168 uczniów 
(8K/160M) Technikum i Branżowej  Szkoły I stopnia oraz 17 nauczycieli prowadzących 
kształcenia zawodowe w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
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III. Zakres wsparcia 

Projekt pn. „Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” obejmuje wsparciem uczniów 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu poprzez udział uczniów w: 

1) Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania 
paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, 
realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego Centrum 
Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku Technik Odnawialnych Źródeł 
Energetyki Odnawialnej, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
160h/gr.*2gr.=320h. 

2) Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z 
kierunków: Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanik, Technik Mechatronik, 
Blacharz Samochodowy, Ślusarz, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Monter Mechanik, 
Murarz-Tynkarz, uzyskiwanie/uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych 
oraz nabywanie kwalifikacji – 170h/gr.*8gr.=1360h. 

3) Mechatronika – technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w 
formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Mechatronik, Monter Mechatronik, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych -120h/gr.*4gr.=480h. 

4) Doradztwo edukacyjno – zawodowe – 50h/gr.*4gr.=200h. 

5) Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć 
specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Pojazdów Samochodowych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych – 220h/gr.*4gr.=880h. 

6) Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie 
kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-
gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunków Technik 
Budownictwa, Murarz-Tynkarz, Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w 
Budownictwie, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci, Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
150h/gr.*2gr.=300h. 

7)  Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci  
elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Elektryk, Technik Energetyk, Elektryk, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej 
wiedzy i umiejętności zawodowych – 100h/gr.*4gr.=400h. 
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8) Organizacji wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami – 
150h/ucz. 

oraz udział nauczycieli w:  

1) Zwiększenie kompetencji dla 17 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi 
zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

 

Kryteria uczestnictwa  
 
Kryteria formalne:   

*w przypadku uczniów:  

- uczeń kształcenia praktycznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu; 
- wiek powyżej 18 lat (dotyczy: spawania; SEP do 1kV); 
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);  
 
*w przypadku nauczycieli:  

- status nauczyciela kształcenia zawodowego/instruktora praktycznej nauki zawodu w 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
 

Kryteria merytoryczne:  

*w przypadku uczniów: - kryteria zróżnicowane do poszczególnych zajęć: 

- średnia ocen z przedmiotów zawodowych min. dostateczna: 1 pkt + 1pkt za każdy poziom 
powyżej średniej dostatecznej (z wyjątkiem klasy I w naborze wrzesień 2018 i w naborze 
wrzesień 2019); 
- frekwencja na zajęciach min 60%: 1pkt. +1 pkt. za każde 5% powyżej (z wyjątkiem klasy I 
w naborze wrzesień 2018 i w naborze wrzesień 2019); 
- do doradztwa edukacyjno-zawodowego: spośród uczestników projektu pozostałych zadań na 
podstawie testu diagnostycznego – uczestnik projektu z największymi problemami, brakiem 
znajomości lokalnego rynku pracy. 
 
*w przypadku nauczycieli:  

- zgodność profilu szkolenia z profilem nauczania. 
 
Kryteria dodatkowe/ premiuj ące:  

- osoby o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 3pkt.; 
- kobiety – 2pkt.; 
- uczestnik projektu z obszarów wiejskich– 2 pkt. 
 
Osoby z niepełnosprawnością zgłaszające się do projektu zostaną do niego obligatoryjnie 
przyjęte. 
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O miejscu na liście uczestników decydować będzie liczba uzyskanych punktów po spełnieniu 
przez potencjalnych uczestników kryteriów formalnych, merytorycznych i premiujących.  
W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie wyższa frekwencja na zajęciach.  

IV. Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu;  

2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza 
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie www  
http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz.  

3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób 
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie 
złożyć biurze projektu w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul Leszka 
Czarnego 2; 98-200 Sieradz pokój nr. 12.;  

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych 
terminach: 

 Wrzesień 2018 r. 
 Wrzesień 2019 r.;  

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana 
przez Koordynatora Projektu;  

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie 
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie, liczba uzyskanych punktów 
oraz frekwencja na zajęciach;  

7. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym 
równości płci;  

8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone 
na tablicy informacyjnej znajdującej się przy biurze projektu.  

V. 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 www  

http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz. 
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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI 
„Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” 

Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0038/18 
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności 

Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe 
Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018r.-31.08-2020r. 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Dobry zawód, 
pewna praca – to się opłaca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI 
Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest przez Powiat Sieradzki/Centrum Edukacji Zawodowe w 
Sieradzu. 

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie 
XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

b) umową o dofinansowanie Projektu.  

II. Cel projektu 

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia 
zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę 
zdolności do zatrudnienia 168 (8K/160M) uczniów szkoły  oraz dostosowanie kształcenia 
zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 17 
nauczycieli (1K/16M) kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno- zawodowego, staży/praktyk oraz 
dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: OZE; napraw blacharskich, spawania 
metodą MAG/MMA; mechatroniki, serwisowania nowoczesnych technologii 
motoryzacyjnych (z modułem w języku angielskim), prac dekarskich w budownictwie, 
kwalifikacji SEP do 1 kV, w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020r. 
Grupę docelową projektu stanowią: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (placówka 
zlokalizowana na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarze -
KRYT.PREMIUJĄCE)  prowadząca praktyczne kształcenie zawodowe, jej 168 uczniów 
(8K/160M) Technikum i Branżowej  Szkoły I stopnia oraz 17 nauczycieli prowadzących 
kształcenia zawodowe w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
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III. Zakres wsparcia 

Projekt pn. „Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” obejmuje wsparciem uczniów 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu poprzez udział uczniów w: 

1) Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania 
paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, 
realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego Centrum 
Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku Technik Odnawialnych Źródeł 
Energetyki Odnawialnej, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
160h/gr.*2gr.=320h. 

2) Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z 
kierunków: Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanik, Technik Mechatronik, 
Blacharz Samochodowy, Ślusarz, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Monter Mechanik, 
Murarz-Tynkarz, uzyskiwanie/uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych 
oraz nabywanie kwalifikacji – 170h/gr.*8gr.=1360h. 

3) Mechatronika – technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w 
formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Mechatronik, Monter Mechatronik, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych -120h/gr.*4gr.=480h. 

4) Doradztwo edukacyjno – zawodowe – 50h/gr.*4gr.=200h. 

5) Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć 
specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Pojazdów Samochodowych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych – 220h/gr.*4gr.=880h. 

6) Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie 
kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-
gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunków Technik 
Budownictwa, Murarz-Tynkarz, Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w 
Budownictwie, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci, Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
150h/gr.*2gr.=300h. 

7)  Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci  
elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Elektryk, Technik Energetyk, Elektryk, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej 
wiedzy i umiejętności zawodowych – 100h/gr.*4gr.=400h. 
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8) Organizacji wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami – 
150h/ucz. 

oraz udział nauczycieli w:  

1) Zwiększenie kompetencji dla 17 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi 
zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

 

Kryteria uczestnictwa  
 
Kryteria formalne:   

*w przypadku uczniów:  

- uczeń kształcenia praktycznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu; 
- wiek powyżej 18 lat (dotyczy: spawania; SEP do 1kV); 
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);  
 
*w przypadku nauczycieli:  

- status nauczyciela kształcenia zawodowego/instruktora praktycznej nauki zawodu w 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
 

Kryteria merytoryczne:  

*w przypadku uczniów: - kryteria zróżnicowane do poszczególnych zajęć: 

- średnia ocen z przedmiotów zawodowych min. dostateczna: 1 pkt + 1pkt za każdy poziom 
powyżej średniej dostatecznej (z wyjątkiem klasy I w naborze wrzesień 2018 i w naborze 
wrzesień 2019); 
- frekwencja na zajęciach min 60%: 1pkt. +1 pkt. za każde 5% powyżej (z wyjątkiem klasy I 
w naborze wrzesień 2018 i w naborze wrzesień 2019); 
- do doradztwa edukacyjno-zawodowego: spośród uczestników projektu pozostałych zadań na 
podstawie testu diagnostycznego – uczestnik projektu z największymi problemami, brakiem 
znajomości lokalnego rynku pracy. 
 
*w przypadku nauczycieli:  

- zgodność profilu szkolenia z profilem nauczania. 
 
Kryteria dodatkowe/ premiuj ące:  

- osoby o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 3pkt.; 
- kobiety – 2pkt.; 
- uczestnik projektu z obszarów wiejskich– 2 pkt. 
 
Osoby z niepełnosprawnością zgłaszające się do projektu zostaną do niego obligatoryjnie 
przyjęte. 
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O miejscu na liście uczestników decydować będzie liczba uzyskanych punktów po spełnieniu 
przez potencjalnych uczestników kryteriów formalnych, merytorycznych i premiujących.  
W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie wyższa frekwencja na zajęciach.  

IV. Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu;  

2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza 
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie www  
http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz.  

3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób 
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie 
złożyć biurze projektu w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul Leszka 
Czarnego 2; 98-200 Sieradz pokój nr. 12.;  

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych 
terminach: 

 Wrzesień 2018 r. 
 Wrzesień 2019 r.;  

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana 
przez Koordynatora Projektu;  

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie 
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie, liczba uzyskanych punktów 
oraz frekwencja na zajęciach;  

7. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym 
równości płci;  

8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone 
na tablicy informacyjnej znajdującej się przy biurze projektu.  

V. 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 www  

http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz. 
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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI 
„Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” 

Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0038/18 
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności 

Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe 
Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018r.-31.08-2020r. 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Dobry zawód, 
pewna praca – to się opłaca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI 
Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest przez Powiat Sieradzki/Centrum Edukacji Zawodowe w 
Sieradzu. 

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie 
XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

b) umową o dofinansowanie Projektu.  

II. Cel projektu 

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia 
zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę 
zdolności do zatrudnienia 168 (8K/160M) uczniów szkoły  oraz dostosowanie kształcenia 
zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 17 
nauczycieli (1K/16M) kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno- zawodowego, staży/praktyk oraz 
dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: OZE; napraw blacharskich, spawania 
metodą MAG/MMA; mechatroniki, serwisowania nowoczesnych technologii 
motoryzacyjnych (z modułem w języku angielskim), prac dekarskich w budownictwie, 
kwalifikacji SEP do 1 kV, w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020r. 
Grupę docelową projektu stanowią: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (placówka 
zlokalizowana na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarze -
KRYT.PREMIUJĄCE)  prowadząca praktyczne kształcenie zawodowe, jej 168 uczniów 
(8K/160M) Technikum i Branżowej  Szkoły I stopnia oraz 17 nauczycieli prowadzących 
kształcenia zawodowe w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
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III. Zakres wsparcia 

Projekt pn. „Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” obejmuje wsparciem uczniów 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu poprzez udział uczniów w: 

1) Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania 
paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, 
realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego Centrum 
Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku Technik Odnawialnych Źródeł 
Energetyki Odnawialnej, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
160h/gr.*2gr.=320h. 

2) Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z 
kierunków: Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanik, Technik Mechatronik, 
Blacharz Samochodowy, Ślusarz, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Monter Mechanik, 
Murarz-Tynkarz, uzyskiwanie/uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych 
oraz nabywanie kwalifikacji – 170h/gr.*8gr.=1360h. 

3) Mechatronika – technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w 
formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Mechatronik, Monter Mechatronik, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych -120h/gr.*4gr.=480h. 

4) Doradztwo edukacyjno – zawodowe – 50h/gr.*4gr.=200h. 

5) Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć 
specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Pojazdów Samochodowych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych – 220h/gr.*4gr.=880h. 

6) Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie 
kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-
gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunków Technik 
Budownictwa, Murarz-Tynkarz, Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w 
Budownictwie, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci, Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
150h/gr.*2gr.=300h. 

7)  Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci  
elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Elektryk, Technik Energetyk, Elektryk, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej 
wiedzy i umiejętności zawodowych – 100h/gr.*4gr.=400h. 
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8) Organizacji wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami – 
150h/ucz. 

oraz udział nauczycieli w:  

1) Zwiększenie kompetencji dla 17 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi 
zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

 

Kryteria uczestnictwa  
 
Kryteria formalne:   

*w przypadku uczniów:  

- uczeń kształcenia praktycznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu; 
- wiek powyżej 18 lat (dotyczy: spawania; SEP do 1kV); 
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);  
 
*w przypadku nauczycieli:  

- status nauczyciela kształcenia zawodowego/instruktora praktycznej nauki zawodu w 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
 

Kryteria merytoryczne:  

*w przypadku uczniów: - kryteria zróżnicowane do poszczególnych zajęć: 

- średnia ocen z przedmiotów zawodowych min. dostateczna: 1 pkt + 1pkt za każdy poziom 
powyżej średniej dostatecznej (z wyjątkiem klasy I w naborze wrzesień 2018 i w naborze 
wrzesień 2019); 
- frekwencja na zajęciach min 60%: 1pkt. +1 pkt. za każde 5% powyżej (z wyjątkiem klasy I 
w naborze wrzesień 2018 i w naborze wrzesień 2019); 
- do doradztwa edukacyjno-zawodowego: spośród uczestników projektu pozostałych zadań na 
podstawie testu diagnostycznego – uczestnik projektu z największymi problemami, brakiem 
znajomości lokalnego rynku pracy. 
 
*w przypadku nauczycieli:  

- zgodność profilu szkolenia z profilem nauczania. 
 
Kryteria dodatkowe/ premiuj ące:  

- osoby o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 3pkt.; 
- kobiety – 2pkt.; 
- uczestnik projektu z obszarów wiejskich– 2 pkt. 
 
Osoby z niepełnosprawnością zgłaszające się do projektu zostaną do niego obligatoryjnie 
przyjęte. 
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O miejscu na liście uczestników decydować będzie liczba uzyskanych punktów po spełnieniu 
przez potencjalnych uczestników kryteriów formalnych, merytorycznych i premiujących.  
W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie wyższa frekwencja na zajęciach.  

IV. Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu;  

2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza 
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie www  
http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz.  

3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób 
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie 
złożyć biurze projektu w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul Leszka 
Czarnego 2; 98-200 Sieradz pokój nr. 12.;  

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych 
terminach: 

 Wrzesień 2018 r. 
 Wrzesień 2019 r.;  

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana 
przez Koordynatora Projektu;  

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie 
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie, liczba uzyskanych punktów 
oraz frekwencja na zajęciach;  

7. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym 
równości płci;  

8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone 
na tablicy informacyjnej znajdującej się przy biurze projektu.  

V. 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 www  

http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz. 
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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI 
„Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” 

Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0038/18 
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności 

Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe 
Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018r.-31.08-2020r. 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Dobry zawód, 
pewna praca – to się opłaca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI 
Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest przez Powiat Sieradzki/Centrum Edukacji Zawodowe w 
Sieradzu. 

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie 
XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

b) umową o dofinansowanie Projektu.  

II. Cel projektu 

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia 
zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę 
zdolności do zatrudnienia 168 (8K/160M) uczniów szkoły  oraz dostosowanie kształcenia 
zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 17 
nauczycieli (1K/16M) kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno- zawodowego, staży/praktyk oraz 
dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: OZE; napraw blacharskich, spawania 
metodą MAG/MMA; mechatroniki, serwisowania nowoczesnych technologii 
motoryzacyjnych (z modułem w języku angielskim), prac dekarskich w budownictwie, 
kwalifikacji SEP do 1 kV, w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020r. 
Grupę docelową projektu stanowią: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (placówka 
zlokalizowana na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarze -
KRYT.PREMIUJĄCE)  prowadząca praktyczne kształcenie zawodowe, jej 168 uczniów 
(8K/160M) Technikum i Branżowej  Szkoły I stopnia oraz 17 nauczycieli prowadzących 
kształcenia zawodowe w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
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III. Zakres wsparcia 

Projekt pn. „Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” obejmuje wsparciem uczniów 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu poprzez udział uczniów w: 

1) Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania 
paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, 
realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego Centrum 
Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku Technik Odnawialnych Źródeł 
Energetyki Odnawialnej, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
160h/gr.*2gr.=320h. 

2) Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z 
kierunków: Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanik, Technik Mechatronik, 
Blacharz Samochodowy, Ślusarz, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Monter Mechanik, 
Murarz-Tynkarz, uzyskiwanie/uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych 
oraz nabywanie kwalifikacji – 170h/gr.*8gr.=1360h. 

3) Mechatronika – technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w 
formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Mechatronik, Monter Mechatronik, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych -120h/gr.*4gr.=480h. 

4) Doradztwo edukacyjno – zawodowe – 50h/gr.*4gr.=200h. 

5) Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć 
specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Pojazdów Samochodowych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych – 220h/gr.*4gr.=880h. 

6) Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie 
kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-
gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunków Technik 
Budownictwa, Murarz-Tynkarz, Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w 
Budownictwie, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci, Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
150h/gr.*2gr.=300h. 

7)  Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci  
elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Elektryk, Technik Energetyk, Elektryk, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej 
wiedzy i umiejętności zawodowych – 100h/gr.*4gr.=400h. 
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8) Organizacji wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami – 
150h/ucz. 

oraz udział nauczycieli w:  

1) Zwiększenie kompetencji dla 17 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi 
zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

 

Kryteria uczestnictwa  
 
Kryteria formalne:   

*w przypadku uczniów:  

- uczeń kształcenia praktycznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu; 
- wiek powyżej 18 lat (dotyczy: spawania; SEP do 1kV); 
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);  
 
*w przypadku nauczycieli:  

- status nauczyciela kształcenia zawodowego/instruktora praktycznej nauki zawodu w 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
 

Kryteria merytoryczne:  

*w przypadku uczniów: - kryteria zróżnicowane do poszczególnych zajęć: 

- średnia ocen z przedmiotów zawodowych min. dostateczna: 1 pkt + 1pkt za każdy poziom 
powyżej średniej dostatecznej (z wyjątkiem klasy I w naborze wrzesień 2018 i w naborze 
wrzesień 2019); 
- frekwencja na zajęciach min 60%: 1pkt. +1 pkt. za każde 5% powyżej (z wyjątkiem klasy I 
w naborze wrzesień 2018 i w naborze wrzesień 2019); 
- do doradztwa edukacyjno-zawodowego: spośród uczestników projektu pozostałych zadań na 
podstawie testu diagnostycznego – uczestnik projektu z największymi problemami, brakiem 
znajomości lokalnego rynku pracy. 
 
*w przypadku nauczycieli:  

- zgodność profilu szkolenia z profilem nauczania. 
 
Kryteria dodatkowe/ premiuj ące:  

- osoby o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 3pkt.; 
- kobiety – 2pkt.; 
- uczestnik projektu z obszarów wiejskich– 2 pkt. 
 
Osoby z niepełnosprawnością zgłaszające się do projektu zostaną do niego obligatoryjnie 
przyjęte. 
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O miejscu na liście uczestników decydować będzie liczba uzyskanych punktów po spełnieniu 
przez potencjalnych uczestników kryteriów formalnych, merytorycznych i premiujących.  
W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie wyższa frekwencja na zajęciach.  

IV. Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu;  

2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza 
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie www  
http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz.  

3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób 
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie 
złożyć biurze projektu w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul Leszka 
Czarnego 2; 98-200 Sieradz pokój nr. 12.;  

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych 
terminach: 

 Wrzesień 2018 r. 
 Wrzesień 2019 r.;  

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana 
przez Koordynatora Projektu;  

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie 
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie, liczba uzyskanych punktów 
oraz frekwencja na zajęciach;  

7. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym 
równości płci;  

8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone 
na tablicy informacyjnej znajdującej się przy biurze projektu.  

V. 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 www  

http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz. 
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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI 
„Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” 

Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0038/18 
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności 

Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe 
Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018r.-31.08-2020r. 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Dobry zawód, 
pewna praca – to się opłaca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI 
Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest przez Powiat Sieradzki/Centrum Edukacji Zawodowe w 
Sieradzu. 

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie 
XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

b) umową o dofinansowanie Projektu.  

II. Cel projektu 

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia 
zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę 
zdolności do zatrudnienia 168 (8K/160M) uczniów szkoły  oraz dostosowanie kształcenia 
zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 17 
nauczycieli (1K/16M) kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno- zawodowego, staży/praktyk oraz 
dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: OZE; napraw blacharskich, spawania 
metodą MAG/MMA; mechatroniki, serwisowania nowoczesnych technologii 
motoryzacyjnych (z modułem w języku angielskim), prac dekarskich w budownictwie, 
kwalifikacji SEP do 1 kV, w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020r. 
Grupę docelową projektu stanowią: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (placówka 
zlokalizowana na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarze -
KRYT.PREMIUJĄCE)  prowadząca praktyczne kształcenie zawodowe, jej 168 uczniów 
(8K/160M) Technikum i Branżowej  Szkoły I stopnia oraz 17 nauczycieli prowadzących 
kształcenia zawodowe w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
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III. Zakres wsparcia 

Projekt pn. „Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca” obejmuje wsparciem uczniów 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu poprzez udział uczniów w: 

1) Odnawialne źródła energii jako alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania 
paliw kopalnych – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie kształcenia modułowego, 
realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego Centrum 
Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku Technik Odnawialnych Źródeł 
Energetyki Odnawialnej, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
160h/gr.*2gr.=320h. 

2) Naprawy blacharskie i renowacja pojazdów zabytkowych oraz uzyskiwanie kwalifikacji 
spawania metodą MAG i MMA – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z 
kierunków: Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Mechanik, Technik Mechatronik, 
Blacharz Samochodowy, Ślusarz, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Monter Mechanik, 
Murarz-Tynkarz, uzyskiwanie/uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych 
oraz nabywanie kwalifikacji – 170h/gr.*8gr.=1360h. 

3) Mechatronika – technologia, która zmieni świat – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w 
formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Mechatronik, Monter Mechatronik, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych -120h/gr.*4gr.=480h. 

4) Doradztwo edukacyjno – zawodowe – 50h/gr.*4gr.=200h. 

5) Serwisowanie nowoczesnych technologii motoryzacyjnych z modułem zajęć 
specjalistycznych prowadzonych w języku angielskim – zajęcia specjalistyczne, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Pojazdów Samochodowych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i 
umiejętności zawodowych – 220h/gr.*4gr.=880h. 

6) Prace dekarskie w budownictwie – zajęcia specjalistyczne, prowadzone w formie 
kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-
gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunków Technik 
Budownictwa, Murarz-Tynkarz, Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w 
Budownictwie, Technik Urządzeń Sanitarnych, Monter Sieci, Instalacji i Urządzeń 
Sanitarnych, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej wiedzy i umiejętności zawodowych – 
150h/gr.*2gr.=300h. 

7)  Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz eksploatacja sieci  
elektroenergetycznych do 1kV – zajęcia specjalistyczne i nadające uprawnienia, prowadzone 
w formie kształcenia modułowego, realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego Centrum Edukacji Zawodowej umożliwiające uczniom z kierunku 
Technik Elektryk, Technik Energetyk, Elektryk, uzyskiwanie i uzupełnianie praktycznej 
wiedzy i umiejętności zawodowych – 100h/gr.*4gr.=400h. 
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8) Organizacji wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami – 
150h/ucz. 

oraz udział nauczycieli w:  

1) Zwiększenie kompetencji dla 17 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi 
zakupionych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 

 

Kryteria uczestnictwa  
 
Kryteria formalne:   

*w przypadku uczniów:  

- uczeń kształcenia praktycznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu; 
- wiek powyżej 18 lat (dotyczy: spawania; SEP do 1kV); 
- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);  
 
*w przypadku nauczycieli:  

- status nauczyciela kształcenia zawodowego/instruktora praktycznej nauki zawodu w 
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. 
 

Kryteria merytoryczne:  

*w przypadku uczniów: - kryteria zróżnicowane do poszczególnych zajęć: 

- średnia ocen z przedmiotów zawodowych min. dostateczna: 1 pkt + 1pkt za każdy poziom 
powyżej średniej dostatecznej (z wyjątkiem klasy I w naborze wrzesień 2018 i w naborze 
wrzesień 2019); 
- frekwencja na zajęciach min 60%: 1pkt. +1 pkt. za każde 5% powyżej (z wyjątkiem klasy I 
w naborze wrzesień 2018 i w naborze wrzesień 2019); 
- do doradztwa edukacyjno-zawodowego: spośród uczestników projektu pozostałych zadań na 
podstawie testu diagnostycznego – uczestnik projektu z największymi problemami, brakiem 
znajomości lokalnego rynku pracy. 
 
*w przypadku nauczycieli:  

- zgodność profilu szkolenia z profilem nauczania. 
 
Kryteria dodatkowe/ premiuj ące:  

- osoby o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 3pkt.; 
- kobiety – 2pkt.; 
- uczestnik projektu z obszarów wiejskich– 2 pkt. 
 
Osoby z niepełnosprawnością zgłaszające się do projektu zostaną do niego obligatoryjnie 
przyjęte. 
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O miejscu na liście uczestników decydować będzie liczba uzyskanych punktów po spełnieniu 
przez potencjalnych uczestników kryteriów formalnych, merytorycznych i premiujących.  
W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie wyższa frekwencja na zajęciach.  

IV. Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu;  

2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza 
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie www  
http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz.  

3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób 
niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie 
złożyć biurze projektu w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ul Leszka 
Czarnego 2; 98-200 Sieradz pokój nr. 12.;  

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej wymienionych 
terminach: 

 Wrzesień 2018 r. 
 Wrzesień 2019 r.;  

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana 
przez Koordynatora Projektu;  

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie 
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie, liczba uzyskanych punktów 
oraz frekwencja na zajęciach;  

7. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym 
równości płci;  

8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone 
na tablicy informacyjnej znajdującej się przy biurze projektu.  

V. 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 www  

http://cezsieradz.com.pl w zakładce projekty unijne w punkcie dokumenty oraz biurze 
projektu pokój nr. 12 i sekretariacie pokój nr. 1 w Centrum Edukacji Zawodowej w 
Sieradzu ul Leszka Czarnego 2; 98-200 Sieradz. 
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