Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

REGULAMIN REKRUTACYJNY PROJEKTU
WYŻSZE KOMPETENCJE – EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE
§1
Informacje ogólne
1.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

2.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji do modyfikowania programów i metod kształcenia
praktycznego na poziomie ponadgimnazjalnym w kluczowych dla regionu branżach
technicznych, pod kątem dostosowania do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,
uzyskane do IX 2013 przez 20 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej
nauki zawodu z terenu 4 powiatów województwa lubelskiego i miasta.

3.

Projekt adresowany jest do 20 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej
nauki zawodu z obszaru województwa lubelskiego w szczególności z powiatu chełmskiego,
krasnostawskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego i miasta Chełm z branży mechanicznej
i budowlanej.

4.

Biuro Projektu mieści się w siedzibie PWSZ w Chełmie, ul. Nowy Świat 3, 22-100 Chełm, pokój
108, tel. 82 565 64 72.

5.

Zakładane działania:

a.

Realizacja kursów oraz zajęć laboratoryjno – prezentacyjnych podnoszących kwalifikacje
zawodowe Uczestników projektu.

b.

Szkolenia praktyczne u pracodawcy.

c.

Zajęcia metodyczne w/z pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, w tym z
uczniem zdolnym.

6.

Wszystkie zadania odbywać się będą zgodnie z harmonogramem projektu.

7.

Uczestnicy projektu z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowani zostaną drogą mailową,
bądź telefoniczną o harmonogramie pierwszych zajęć. Harmonogram kolejnych zajęć
zamieszczany będzie na stronie internetowej projektu.

8.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć. O wszelkich zmianach
Uczestnicy projektu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

9.

Projekt realizowany będzie w okresie od października 2012 r. – do września 2013 r.
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§2
Warunki uczestnictwa
1. W projekcie mogą brać udział osoby, które deklarują chęć uczestnictwa i spełniają następujące
kryteria:
a. Posiadają kwalifikacje nauczyciela przedmiotów zawodowych lub instruktora praktycznej nauki
zawodu w branży mechanicznej lub budowlanej;
b. Są zatrudnione w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych lub instruktora praktycznej
nauki zawodu w branży mechanicznej lub budowlanej;
c. Są zatrudnione na terenie województwa lubelskiego, w szczególności w powiecie chełmskim,
krasnostawskim,

włodawskim,

ponadgimnazjalnych,

centrach

hrubieszowskim
kształcenia

i

praktycznego

mieście
i

Chełm,

ustawicznego,

w

szkołach

w

zakładach

doskonalenia zawodowego lub podobnych placówkach.
2. Preferowane będą osoby, które brały udział w poprzednich formach doskonalenia zawodowego
w ramach projektu Wnioskodawcy.
3. Zakłada się zrekrutowanie do udziału w projekcie co najmniej 3 kobiet, zgodnie z założeniami
projektu.
§3
Procedura przyjmowania zgłoszeń
1. Rekrutacja będzie prowadzona przez PWSZ w Chełmie, ul. Nowy Świat 3, 22-100 Chełm, pok.
108, tel. 82 565 64 72.
2. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu (PWSZ w Chełmie).
3. O kolejności zgłoszeń decydować będzie data złożenia kompletnych dokumentów rekrutacyjnych.
4. Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dostępne są w PWSZ w Chełmie oraz na stronie
internetowej www.pwsz.chelm.pl/fundusze_ue
§4
Przebieg Rekrutacji
1.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się z zachowaniem zasady równych szans (w tym równości
płci) udziału w Projekcie.

2.

O przyjęciu do uczestnictwa w projekcie decyduje spełnienie wymogów formalnomerytorycznych oraz kolejność zgłoszeń.

3.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego zostaną stworzone dwie listy: lista
podstawowa – obejmująca osoby przyjęte oraz lista rezerwowa - obejmująca osoby, które z
powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.
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4.

Osoby

z

listy

rezerwowej

zostaną

włączone

do

uczestnictwa

w

projekcie

w przypadku rezygnacji przez osoby wcześniej zakwalifikowane w początkowej fazie
zaawansowania realizacji projektu.
§5
Prawa i obowiązki
1. Uczestnik spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu rekrutacji i udziału w
Projekcie.
2. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach projektu zadaniach,
akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator.
3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym w czasie trwania
projektu oraz po jego zakończeniu.
4. Uczestnik zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją
projektu,

a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru zaświadczeń

o uczestnictwie

w zajęciach oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora, a

związanych z realizacją projektu.
5. Uczestnik projektu, w miarę możliwości, powinien uprzedzać Organizatora telefonicznie, mailowo
o swojej nieobecności na zajęciach z podaniem przyczyn.
§6
Inne postanowienia
1.

Regulamin obowiązuje od 01.10.2012 r. do chwili zakończenia realizacji projektu.

2.

Zastrzega się prawo do zmian postanowień w/w Regulaminu.

Chełm, dnia 01.10.2012 r.

KOORDYNATOR PROJEKTU
WYŻSZE KOMPETENCJE –
EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE
MGR IRENA GUMOWSKA

