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REGULAMIN REKRUTCJI

I

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę''
s1

Postanowienia ogólne
1.

Ż.

Niniejszy Regulamin okreŚla warunki naboru i zasady uczestnictwa w Projekcie ,oMam
zawód i kwalifikacje - mam pracę'', realizowanym W ramach Programu operacyjnego
Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakościszkolnictwa
zawodowego'', zgodnie z podpisanąprzez Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie
i WojewódzkiUtząd Pracy w Szczecinie umową nr UDA-PoKL.09.02.0O*3Ż_O44l12-00.
UĄĄe w Regulaminie zwroty oznaczają:

a.
b.

c.
d.

e.

f.

g.
h.

i.
j
k.

Realizator/organizator - Centrum Edukacji ogrodniczej z siedzibą w Szczecinie,
ul. Batalionów Chłopskich l15 (CEo);
Dyrektor Centrum - dyrektora Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie;
Projekt - oznacza przedsięwzięcie pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje
- mam pracę'',
realizowany w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, DziaŁanie 9.2
,'Podniesienie atrakcyjnoŚci i jakoŚci szkolnictwa zawodowego',;
Regulamin - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. ,,Mam zawod
i kwalifikacje - mam pracę'';
Komisja - Komisja Rekrutacyjna, powołanaprZęZ dyrektora Centrum;
Rodzic - ojciec, matka lub opiekun prawny, ubiegający się o zakwalifikowanie
swojego dziecka ' uęZnla Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie - do udziału
w Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie. W przypadku, gdy uczeń jest
osobą pełnoletnią na dzień składania formularza aplikacyjnego - dopuszcza się
mozliwość składania oŚwiadczeń samodzielnie;
Kandydat - uczęń CEo, ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie na podstawie
zasad ujętych w niniejszym Regulaminie;
Uczestnik Projektu - uczeń Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, który po
spełnieniu wymogów określonychw Regulaminie' został zakwalifikowany bo
uczestnictwa w Projekcie;
Biuro Projektu - budynek Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów
Chłopskich l15;
Koordynator Projektu - osoba odpowiedzialna za działania merytoryczne, planowanie'
organizowanie, kontrole finansów, ewaluacje, monitoring' promocje, zamknięcie
Projektu;
Specjalista ds. Rozliczeń - osoba odpowiedzialna za przepływ Środkow pieniężnych,
prowadzenie księgowoŚci, rozliczanie Projektu oraz sprawozdawczosc finansową

Biuro projektu: ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczej
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

l.

Specjalista ds. Rekrutacji i Monitoringu
- osoba odpowiedzialna za promocję
Projektu, przeprowadzanie naboru, monitorowanie Zgodności realizacji Projektu
z harmonogramem i wnioskiem aplikacyjnym.

3'

Za1ęcia realizowane w Projekcie będą odbywały się zgodnię
prowadzących planami zĄęć.

4.

Pełnoletni Uczestnik Projektu lub Rodzic zobowiązuje się powiadomić Centrum Edukacji
ogrodniczej w Szczecinie z wyprzedzęnięm (minimum 14 dni) o konieczności
ZtęZy gnow ania z udziału w Proj ekcie.

Z

opracowanymi plzez

$2

ZałożeniaProjektu

1. Projekt stanowi odpowiedŹ

na konkurs nr PoKL |lg.2l12 ogłoszony przęZ Wojewodzki
Urząd Pracy w Szczecinie 10 maja 2012 roku.

2.

Realizacja Projektu trwa w okresie od 0l stycznia2013 roku do

J.

i rozwój kompetencji zawodowych dzięki
zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla 98 uczniów/uczennic cEó
1w tym 49 K) popriez
realtzację programów rozwojowych w trzech szkołach zawodowy"ń do
:t itycznia
2014 roku.

4.

Projekt przewiduje roŻne formy wsparcia:

3l stycznia

2014 roku.

Celem Proiektu jest zwiększenie wiedzy

a'

,,Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery g/20l3 - I/20l4). - zad,aniem ośrodka
będzie Świadczenie usług w zakresie poradnictwa i d'oradztwa edukacyjno-

zawodowego. oŚrodek będzie funkcjonował w okręsie realizacji Projektu
w dni
robocze, 3 razy w tygodniu, w godzinach od 14.00 do 17.00 (min.bgodzinylos
bezpośredniego wsparcia - łącznle 196 godzin). Pracą ośrodkabędzie kierował
trenęr
posiadający uprawnienia zawodowe z zakresu poradnictwa zawodowego'
Stworzone
będą IPD dla kazdego zIJczestników Projektu. ww wsparciem objętycń będzie
10O%
Uczestników Projektu;

b.

,,Zawodowe kursy języka niemieckiego i języka angielskiego (IIl20l3 - |/2014)"

celęm realizacji kursów jest zwiększenie wiedzy, motywacji

i

-

zdolnoŚci do
zatrudnieni a 40 IJczestników Projektu. Kursy będą realizowane w sali językowej
CEo
w trybie popołudniowym, równolegle 2 razy w tygodniu od poniedział"ń
ao piątku po
2 godziny od 15.30 do 17.30 w grupach lO-osobowych. Łącznię IŻO godzin języka

niemieckiego i 120 godzin języka angielskiego (po 60 godżin nu g*pĘ;'
neatiżacja
kursów będzie oparta o opracowanę programy nauczanta;

Biuro projektu: ,,Mam zawód i kwalifikac|e _ mam pracę',
Centrum Ldukacji Ogrodniczej
7 o-7 6 o szczecin, u l. Batal ionów Chłopskich l l 5
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

c.

,,Organizacja praktyk zawodowych oraz wyjazdów studyjnych (IIl2013
r/2014)":

o

PRAKTYKI ZAWODOWE (dla kierunku technik ogrodnik zgodnie Z programęm

nauczania), ktÓrych głównym celem będzie zwiększenie u grupy 16 Uczestników
Projektu kompetencji i doŚwiadczenia zawodowego, niezbędnego do zdobycia
zatrudnienia na terenie województwa zachodniopomorskiego. Projekt zakłada
realtzację - według zaplanowanego harmonoglamu - 4 cykli dwutygodniowych
praktyk w grupach 4-osobowych (po 7 godzin dziennie). Początek rea\izacji
praktyk u pracodawców rozpocznie się z dniem 01.07 .2013 roku i zakonczy przed'
30.10.20l3 roku. Za nadzor nad rcallzacją programu praktyk będzie odpowiadał
opiekun praktyk;

o WYJAZDY

d.

STUDY.INE - mają na celu zwiększenie u grupy 32 Uczestników
Projektu wiedzy na temat rynku pracy. Zadanie zakłada organizację łącznie 4
ośmiogodzinnych wyjazdów studyjnych. Wyjazdy będą realizowane według
harmonogramu w grupach 8-osobowych. Nadzór nad przebiegiem wyjazdoń
studyjnych będzie sprawował trener. Do sprawnego i bezpiecznego przebiegu
wyjazdu każdy z ptacodawców wyznaczy osobę do wspołpracy z ttenerem.
Wyj azdy będą realizowane co 2 miesiące od kwietn ta do puŹdzięrnika 20 1 3 roku;

,,Kursy zawodowe (II/2013 -Il20l4\,,:
' KURS - Drwal - operator pił łańcuchowych i wykaszaręk zamontowanych na
silnikach spalinowych - celem tego kursu jest zwiększenie kwalifikacji
zawodowych niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności
w zawodach technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu. projekt
przewiduje realizację trzech cykli kursu w grupach 8-osobowych d1a zajęó
praktycznych i w grupie 24-osobowej dla za1ęc teoretycznych. CzęśĆteoretycźna
kursu będzie realizowana w sali CEo, częśćpraktyczna - w formi e zapć
wyjazdowych na tęrenie lasów miasta Szczecin. Program kursu i przygotowanie
zawodowe trenerów kursu będzie zgodne Z Wmaganiami stawianymi przez
SIMLiD w Szczecinie. Uczestnik Projektu, który zda egzamln z wynikiem
pozy'tywnym, uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu drwala;
o KURS - Stosowanie środków ochrony roŚlin przy użyciu opryskiwaczy.

Realizacja szkolenia ma na celu zwiększenie kwalifikacji zawodowyóh
niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności w zawodach, w jakich
kształci CEo. Projekt przewiduje rea|izację ttzech cykli kursu w grupach 20osobowych w trybie weekendowym po 16 godzin wykładow i ćwiczeń, które
będą realizowane w sali wykładowej i hali maszyn, naleŻących do CEo.
s3

Rekrutacja Kandydatów do udziału w Projekcie

1. Ze względu na Spęcyfikę Projektu, proces rekrutacji będzie się opierał o zebranie
deklaracji uczestnictwa w Projekcie. następnie na weryfikacji icń przez Komisję
Rekrutacyjną powołaną prZęZ dyrektora Centrum. Dobor uczestników Projektu będzie się

Biuro projektu:,,Mam zawód i kwalifikacje * mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczej
7 o-7 6 o szczecin, u l. Batalio nów Chłopskich l l 5
tel/fax: +48-9r-4 6-iz-37 9
www. ceogr.edu.pl, zsoerod@um.szczecin.pl
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

odbywał na podstawie kryteriów merytorycznych irodzaju zajęć (skala l-5, gdzie 5
najv,1lższa wartość):

a'

b.

-

motywacji do udziału w zajęciach - wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
uzyskiwanego dochód w rodzinie na osobę (oświadczenieRodzica),

umiejętnościz języka obcego (do udziału w zajęciach języka obcego
zawodowego),
d. v,ryjazdy studyjne dla uczniów znĄniŻsząśrednią
e. staŻe zapewnione dla uczniów kierunku technik ogrodnik (zgodnie z podstawą
ploglamową) - pierwszeństwo przysługuje osobom z największą punktacj ąz rozmory
kwalifikacyjnej prowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną (skala od 1 do 5 pkt, gdzie
5 * najv'1lŻsza wartość),
f. poszczegolne kursy dla uczniów, których kierunek kształcenia jest zgodny ztematyką
zajęć;
dodatkowo:
g. pochodzente z obszarow wiejskich - I pkt,
h. niepełnosprawnośc - 1 pkt.

c. testu

2.

osoby z nĄwyŻszą liczbą punktów i spełniający kryteria dostępu

zostaną

zakwalifikowane do udziału w Proiekcie. Tworzone będą listy rezerwowe (na wypadek
rezygnacji)' Jeden Uczestnik Projektu będzie mógł skorzystac z kilku form wsparcia.
a

-J.

Wzory deklaracji uczestnictwa w Projekcie będą dostępne w sękretariacię CEo i na
stronie internetowej CEo (www.ceogr.edu,pl). Wypełnione deklaracj e naleŻy składać
w Biurze Projektu, u Koordynatora lub Specjalisty ds. Rekrutacji i Monitoringu, ktorzy

po siadaj ą

4.

b.

obowych'

deklarację uczestnictwa w Projekcie z podstawowymi danymi osobowymi, wybraną
formą wsparcia oraz oświadczeniemUczestnika Proj ektu,
oświadczenie Rodzica o wysokościuzyskiwanego dochodu w rodzinie przypadający
na jedną osobę.

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie - wypełniona elektronicznie lub odręcznie - musi być
lub w przypadku
niepełno letno ścirówn leŻ przez Rodzica Uczęstnika Proj ektu'

6.

ZŁoŻone dokumenty nie podlegaj ą zwrotowi.

7.

Zostaną utworzone listy uczestnictwa, które będą wywieszone w siedzibie Cęntrum
Edukacji Ogrodniczej w Szczecinre oraz opublikowane na stronie internetowej CEO.
posiedzenia Komisji zostanie sporządzony protokół.

Biuro projektu: ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę''
Centrum tdukacji Ogrodniczej
7o-760 szczecin, ul. Batalionów Chłopskich ll5
tel/fax: +48-9r-4 6-12-37 9
www. ceogr.edu.pl, zsourod@um.szczecin.pl
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s

podpisana czyelnie przez pełnoletniego Uczestnika Projektu

8. Z

^.i

o

Komplet dokumentów aplikacyjnych musi zawietac:

a.

5.

upowaznieni e do pr zetw ar zania danych
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Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
1.

Każdy Uczestnik ma prawo do:

a. nieodpłatnego udziału w Projekcie zgodnie
b.

c.

d.
e.

f.

g.
2.

z postanowieniami niniejszego
Regulaminu,
zgłaszania uwag dotyczących ząęć oraz innych Spraw organizacyjnych bezpośrednio
wykładowcy/instruktorowi lub Koordynatorowi Projektu,
otrzymania materiałów szkoleniowych do zajęc przewidzlanych w Projekcie,
nieodpłatnego ubezpieczęniai badań lekarskich'
serwisu kawowego, posiłków regeneracyj nych oraz zwrotu kosztów dojazdu na
praktyki zawodowe,
oceny organizacji i przebiegu szkolenia orazwkładowców,
otrzymania zaświadczeń/stosownych uprawnień, potwier dzającychukończenie zajęć,.

Uczestnik zobowiązany jest do:

a. potwierdzania swojej obecnoŚci na liścieobęcnoŚci własnoręcznym podpisem,
b. wypełnienia w trakcie trwania cyklu zajęĆ ankiet oceniającytł' *yt łuaowców

c.

i Organizatora,

wypełniania testów i ankiet ewaluacyjnych na początku i na zakonczenie zajęc.

a

)-

Warunkiem poz}'tywnego ukończenia zajęc i uzyskania zaśwtadczenia o jego ukończeniu
jest odpowiednia frekwencja . tzn. udział w co najmniej 8Ooń zajęĆ.

4.

Przekroczenie 20oń nieobecności na zajęciach będzie wiązalo się ze zwrotem

materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych, nieotrzymaniem zaświadczeń
o ukończonych zajęciach - a tym samym rezygnacji z udziałuw Projekcie.

ss
Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie
l.

Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach
i następuj e p oprzez zło Żęnie p i semne go o świ adczeni a.

2.

Uzasadnione przypadki' o których mowa w pkt. 1 niniejszego paraglafu, mogą wynikać
Z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły ln1lŻszej i z zasady nie mogą
byc znane
przezUczestnika Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

J.

a

organtzator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników
form wsparcia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad
współzycia społecznego.

4.

W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie organizator moze
Żądać od tego Uczestnika zwrotu poniesionych na niego kosztow uczęstnictwa

w Pro.jekcie.

Biuro projektu: ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę,'
Centrum Edukacii Ogrodniczel
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s6

Postanowienia końcowe

l.

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminęm rozstTzygane są przęz dyrektora

Centrum i Koordynatora Projektu.
2.

3.

Regulamin wchodzi w zycie
trwania Projektu.

Regulamin jest dostępny

z dnięm 01 stycznia 2013 roku i

w Biurze

Projektu

w Szczecinię i na stronie internetowej CEo.

w

obowiązuj e pIZęZ czas

Cęntrum Edukacji ogrodniczej

4.

organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz wyłącznej interpretacji
jego zapisow.

5.

Niniejszy Regulamin moŻe ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi
na Zmlany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów
prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a takŻe pisemnegó z|ęcęnia
wprowadzenia okręślonychzmian ze strony organów lub insty.tucji uprawnionych do
dokonania ocęny i kontroli realizacji Projektu.
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I
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