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REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI 

„Chc ę być najlepszy w swoim zawodzie” 
Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0009/15 

 
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiej ętności 

Działania XI.3 Kształcenie zawodowe 
 

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

 
 Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016r. – 31.08.2018r.  

I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Chc ę być 
najlepszy w swoim zawodzie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej – 
XI Edukacja Kwalifikacje Umiej ętności , Działania XI.3 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 Pabianicki/Zespół Szkół nr 1 im. Jana 
Kilińskiego w Pabianicach. 

 
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 Edukacja Kwalifikacje Umiej ętności , 
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe ,  

b) Umową o dofinansowanie Projektu.  

II. Cel projektu 

Celem głównym projektu jest zwiększenie - we współpracy z pracodawcami - 
jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, 
ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 114 uczniów szkoły, poprzez 
podniesienie kompetencji/ kwalifikacji zawodowych 6 n-li kształcenia zawodowego, 
doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży i praktyk 
zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz dodatkowych zajęć 
specjalistycznych: programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, grafika 
inżynierska, budowa inteligentnych instalacji, diagnostyka pojazdów 
samochodowych, laboratorium na PŁ, w terminie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. 
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Grupę docelową projektu stanowią: Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach, placówka 
prowadząca kształcenia zawodowe w rozumieniu art.2 pkt 3a ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty, jej uczniowie oraz nauczyciele kształcenia 
zawodowego. Wsparcie skierowane jest do osób fizycznych. 

III. Zakres wsparcia 

Projekt pn. „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie” obejmuje wsparciem 
uczniów oraz nauczycieli Szkoły Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w 
Pabianicach poprzez udział uczniów w: 

a) Dodatkowych zajęciach specjalistycznych dla uczniów ZS nr 1 w 
Pabianicach z kierunków: Technik Mechatronik i T. Mechanik: 
Programowanie obrabiarek sterownych numerycznie realizowane we 
współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie 
i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności praktycznych, 

b) Dodatkowych zajęciach specjalistycznych dla uczniów ZS nr 1 w 
Pabianicach z kierunków: Technik Mechatronik i T. Mechanik z Grafiki 
inżynierskiej, realizowane we współpracy z potencjalnymi 
pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz 
umiejętności praktycznych, 

c) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów ZS nr 1 w Pabianicach 
z kierunków: Technik Mechatronik i T. Mechanik z Budowy 
inteligentnych instalacji z zastosowaniem sterowników 
programowalnych PLC i elementów elektropneumatyki realizowane we 
współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie 
i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności praktycznych, 

d) Dodatkowych zajęciach specjalistycznych dla uczniów ZS nr 1 w 
Pabianicach z kierunku Mechanik pojazdów samochodowych z 
Diagnostyki pojazdów samochodowych realizowane we współpracy z 
potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie 
wiedzy oraz umiejętności praktycznych oraz wyposażenie pracowni dla 
zawodu Mechanik pojazdów samochodowych oraz Technik pojazdów 
samochodowych, 

e) Doradztwie edukacyjno-zawodowym skierowanym do uczniów ZS nr 1 
w Pabianicach, 

f) Zajęciach laboratoryjnych z Mechaniki technicznej realizowane w 
szkole wyższej (Politechnika Łódzka) skierowane do uczniów ZS nr 1 w 
Pabianicach z kierunków Technik Mechanik i Technik Mechatronik, 

 
oraz udział nauczycieli w: 

a) Kursie "Metoda Hiszpańska" - rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających 
zdobycie zatrudnienia 

b) Kursie "Sterowniki PLC rodziny Siemens S7-1200 - kurs podstawowy" 
c) Kursie "Autodesk Inventor Bazowy" 
d) Kursie "Autodesk Inventor Zaawansowany" 
e) Kursie "Programowanie obrabiarek CNC" 
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f) Kursie "Diagnostyka systemów Common Rail". 

IV. Kryteria uczestnictwa  
 
Kryteria formalne  
•  uczniowie: status ucznia ZS nr 1 w Pabianicach; zgoda rodzica/opiekuna na udział 
w pr.(w przypadku niepełnoletnich UP);  
• nauczyciele: zatrudnienie w ZS nr 1 w Pabianicach.  
 
Kryteria merytoryczne  
•  n-le: min.1 rok stażu pracy w ZS nr 1; 
• uczniowie: frekwencja na zajęciach (min.70%); co najmniej dostateczna ocena z 
przedmiotów zawodowych. 
 
Kryteria punktowe  
*osoby o SPE i/lub z niepełnosprawnościami: 2 pkt 
*kobiety: 2 pkt 
*z terenów wiejskich: 2 pkt 
*otrzymujące stypendium socjalne: 1 pkt 
*ocena min. dobra z przedmiotów zawodowych: 1 pkt 
 
(opisać zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) 

V. Procedura rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w 
Pabianicach. 

2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza 
zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie 
internetowej www.projekt4.mechanik.edu.pl oraz w biurze projektu. 

3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku 
osób niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a 
następnie złożyć w biurze projektu.  

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzone dwukrotnie w niżej 
wymienionych terminach: 
  wrzesień 2016 r, 
  wrzesień 2017 r. 

5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie 
dokonana przez Koordynatora projektu Pawła Szałeckiego.  

6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie 
wymagań przedstawionych w niniejszym regulaminie oraz kolejność zgłoszeń. 
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7. Zgodnie z działaniami równościowymi założonymi w projekcie zakłada się 
udział dziewcząt na poziomie 9 dz./105ch. 

8. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną 
umieszczone na stronie internetowej projektu www.projekt4.mechanik.edu.pl 
oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół nr 1 im. Jana 
Kilińskiego w Pabianicach. 

VI. Postanowienia ko ńcowe 

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.projekt4.mechanik.edu.pl, w sekretariacie szkoły, 
  oraz w biurze projektu: 
Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego  
adres 95-200 Pabianice ul. Piotra Skargi 21 


