
REGULAMIN DODATKOWYCH KURSÓW I SZKOLEŃ

realizowanych w ramach projektu

„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady rekrutacji, zakres i warunki uczestnictwa w dodatkowych kursach

i szkoleniach  realizowanych  w ramach  projektu:  „Nowoczesne  szkolnictwo  zawodowe  w

Kielcach”  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość

szkolnictwa  zawodowego  oraz  kształcenia  ustawicznego,  Poddziałanie  8.5.1  Podniesienie

jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

1. Uczestnicy 

1. Uczestnikami dodatkowych kursów i szkoleń mogą być uczestnicy projektu zrekrutowani

w roku 2018 i 2019  zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.

2.  O  zakwalifikowaniu  do  dodatkowych  kursów  i  szkoleń  będzie  decydować  komisja

składająca się z Koordynatora Projektu, Szkolnego Koordynatora Projektu oraz jednego

z członków  zespołu  projektowego  na  podstawie  deklaracji  udziału  w  zajęciach

stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

2.  Rekrutacja

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.

2. Dokumenty  rekrutacyjne  są  dostępne  w  Biurze  Projektu  w  Kielcach  oraz  szkołach

biorących udział w projekcie. 

3. Rekrutacja do Projektu dla uczniów odbywać się będzie od 01 czerwca 2019 roku do 06

września 2019 roku.



4. Uczestnicy projektu będą rekrutowani na następujące szkolenia i kursy:

 Szkolenia wyjazdowe „Odnawialne źródła energii”:

- Zespół Szkół Elektrycznych – 10 osób;

- Zespół Szkół Informatycznych – 15 osób;

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – 10 osób,

 Szkolenia wyjazdowe „Deweloper gier komputerowych”:

- Zespół Szkół Mechanicznych – 10 osób;

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika – 30 osób;

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – 20 osób;

- Zespół Szkół Elektrycznych – 20 osób;

- Zespół Szkół Informatycznych – 10 osób;

 Szkolenia wyjazdowe „Mistrzowie budownictwa energooszczędnego”:

- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 30 osób;

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – 20 osób;

 Podstawowy kurs „Zastosowanie druku 3D” obejmujący 6 godzin:

- Zespół Szkół Mechanicznych – 30 osób;

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika – 30 osób;

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – 20 osób;

- Zespół Szkół Elektrycznych – 30 osób;

- Zespół Szkół Informatycznych – 10 osób;

- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 20 osób;

 Zaawansowany kurs „Od projektu do wydruku 3d” obejmujący 12 godzin:

- Zespół Szkół Mechanicznych – 20 osób;

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika – 20 osób;

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – 20 osób;

- Zespół Szkół Elektrycznych – 20 osób;

5. Listy przyjętych oraz listy rezerwowe będą tworzone odrębnie dla każdej szkoły biorącej

udział w projekcie.

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w dodatkowych kursach i szkoleniach, uczestnik

zobowiązany  jest  niezwłocznie  poinformować  o  tym  fakcie  koordynatora  szkolnego,

składając pisemne oświadczenie, które w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje wraz

z prawnym opiekunem. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień dostarczenia oświadczenia.

7. W miejsce  osoby,  która  zgodnie  z  pkt.  6.  zrezygnuje  z  uczestnictwa  w dodatkowych

kursach i szkoleniach, zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.



3.  Postanowienia końcowe

1. Aktualna  treść  regulaminu  będzie  dostępna  w  Wydziale  Edukacji,  Kultury  i  Sportu

Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pokój 607 oraz na stronie internetowej Urzędu

Miasta Kielce.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku i obowiązuje do

czasu zakończenia realizacji Projektu.

3.    Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu.

4.    Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

5.    Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych,

warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.

6.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

7.   Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać

koordynatorowi projektu.

Koordynator Projektu

   Jolanta Kamińska



_____________________________

Imię i nazwisko uczestnika projektu

_____________________________

Adres

Szkoła: Zespół Szkół Informatycznych

Deklaracja udziału w dodatkowych szkoleniach i kursach 

w ramach projektu pn.: „ Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”

Deklaruję chęć udziału w: 

□ Szkolenie wyjazdowe „Deweloper gier komputerowych”

□ Szkolenie wyjazdowe „Odnawialne źródła energii”

□ Podstawowy kurs „Zastosowanie druku 3d”

realizowanych  w  projekcie  pn.: Nowoczesne  szkolnictwo  zawodowe  w  Kielcach,   który  jest

współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobowiązuję się do uczestnictwa ww. szkoleniach i kursach. 

_____________________ _____________________

(miejscowość, data)                                                                                       (czytelny podpis uczestnika 
          oraz rodzica/opiekuna
     uczestnika niepełnoletniego)


