Projekt nr RPLD.11.01.03-10-0008/20 pn. ”Tacy sami” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI
„Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu”
Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0008/20

I. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady organizacji zajęć
w Projekcie: „Utworzenie i rozwój ukierunkowanego CKU w Zgierzu” realizowanego
w ramach Osi priorytetowej - XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3
Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego

Funduszu

Społecznego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.
2. Wnioskodawcą Projektu jest Województwo Łódzkie, a realizowany jest przez
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu.
3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.
4. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:
a) wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
b) regulaminem konkursu RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/20
c)

umową o dofinansowanie Projektu.

5. Biuro projektu znajduje się w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Zgierzu, ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz.
6. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021 r. - 30.06.2023 r.
7. Wartość projektu 983 564,78 zł

II. Cel projektu oraz grupa docelowa
Celem projektu jest lepsze dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno gospodarczym, kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie powiatu
zgierskiego do regionalnego rynku pracy, poprzez utworzenie Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Zgierzu (CKU/Z) w ramach Centrum Rozwoju Edukacji Województwa
Łódzkiego w Zgierzu wyposażenie utworzonego w sprzęt i pomoce dydaktyczne do

prowadzenia nauczania w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji
medycznej, terapeuta zajęciowy, technik turystyki na obszarach wiejskich, poprzez
utworzenie w ramach CKU/Z Punktu Informacji i Kariery (PIK), w tym realizacje warsztatów
z coachingu, rozwoju osobistego i zawodowego. Poszerzone i pogłębione zostaną
kompetencje zawodowe uczestników kursów CKU/Z i słuchaczy Szkoły Policealnej
Województwa Łódzkiego w Zgierzu (SzP/Z), nauczycieli kształcenia zawodowego zarówno
z placówki, jak i z innych szkół powiatu zgierskiego w zakresie wykorzystania TIK w procesie
nauczania, w terminie od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r.

III. Zakres wsparcia
Projekt pn. „Utworzenie i rozwój ukierunkowanego branżowo CKU w Zgierzu” obejmuje
wsparciem słuchaczy kierunków Technik usług kosmetycznych oraz Terapeuta zajęciowy
poprzez udział w ramach zadania 1:
1. Wizaż z elementami stylizacji brwi i rzęs.
Skierowane do 44 uczestników projektu (UP), realizowane w 2h/tydz./ grupę
(6UP)*15tyg./edycję*4 edycje.
Łącznie w okresie realizacji projektu: 120h (4gr.*30h/gr.) dla 24UP (4gr.*10UP).
2. Hortiterapia.
Skierowane do 20 UP, realizowane w 1h/tydz./grupę (10UP)*2gr.*25tyg.*2 edycje.
Łącznie w okresie realizacji projektu: 50h (2gr.*25h/gr.) dla 20UP (2gr.*10UP/gr.).

Zakres wsparcia dla uczestników KKZ kierunku Technik turystyki na obszarach wiejskich
poprzez udział w ramach zadania 2:
1. Turystyka Spa i Wellness oraz uzdrowiskowa.
Skierowane do 16 UP, realizowane w 2 h/tydzień/grupę (8UP)*30 tyg.* 2 edycje.
Łącznie w okresie realizacji projektu: 120h (2 gr.*60h/gr.) dla 16UP (2gr.*8UP).
2. Wychowawca wypoczynku dal dzieci i młodzieży.
Skierowane do 16 UP, realizowane w 2h/tydz./grupę (8UP)*18 tyg.* 2 edycje.
Łącznie w okresie realizacji projektu: 72h(2 gr.*36h/gr.) dla 16UP (2gr.*8UP).

Zakres wsparcia dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych z powiatu zgierskiego w ramach
zadania 3:
1. Warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego.
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Skierowane do 20 UP, realizowane w 10h/grupę (5UP)* 4 edycje.
Łącznie w okresie realizacji projektu: 40h (4 gr.*10h/gr.) dla 20UP (4gr.*5UP).
2. Coaching kariery
Skierowane do 20 UP, realizowane w 3h/UP.
Łącznie w okresie realizacji projektu: 60h dla 20UP.

Zakres wsparcia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w CKU/Z poprzez udział w ramach
n/w zajęć:
1.

Studia Wizaż Intens Pro (zadanie 4)
Skierowane do 1 nauczycielki, realizowane przez 120h.

2.

Masaż ajurwedyjski (zadanie 4)
Skierowane do 1 nauczycielki, realizowane przez 90h.

3.

Sterylizacja w branży medycznej (zadanie 4)
Skierowane do 1 nauczycielki, realizowane przez 20h.

4.

Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia (zadanie 4)
Skierowane do 1 nauczycielki, realizowane przez 10h.

5.

Arteterapia - zmysłami w emocje (zadanie 4)
Skierowane do 1 nauczycielki, realizowane przez 11h.

6.

Integracja sensoryczna (SI) (zadanie 4)
Skierowane do 1 nauczycielki, realizowane przez 30h.

7.

Staże u pracodawców (zadanie 4)
Skierowane do 2 nauczycieli, realizowane po 40h. Łącznie 80h = 40h*2 nauczycieli.

8.

Szkolenie w ramach zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych (zadanie 7)
Skierowany dla 12 nauczycieli, realizowane w 6h*2gr. (6 nauczycieli). Łącznie 12h
(2gr*6h/gr.) dla 12 nauczycieli (2gr.*6nauczycieli)

Zakres wsparcia dla nauczycieli kształcenia zawodowego ze szkół z powiatu zgierskiego
poprzez udział w ramach zadania 5:
1.

Doskonalenie umiejętności/ kompetencji nauczycieli w zakresie TIK
Skierowane do 20 nauczycieli, realizowane w 2h/tydz./grupę (10UP)*30tyg.*2
edycje.
Łącznie w okresie realizacji projektu: 120h (2 gr.*60h/gr.) dla 20UP (2gr.*10UP)
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IV. Procedury rekrutacji
1.

Osobą odpowiedzialną za rekrutację jest Koordynator projektu.

2.

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie CKU/Z w terminie : IX.2021 r./IX.2022 r.
zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.

3.

Dostępność osób z niepełnosprawnościami (Oz/N) na etapie rekrutacji zostanie
w projekcie zapewniona poprzez:
a) Stronę projektu zgodną ze standardem WCAG 2.0,
b) Poprzez dotarcie do osób z niepełnosprawnościami zostanie zapewnione poprzez
kontakty bezpośrednie, współpracę z podmiotami wspierającymi osoby
z niepełnosprawnościami,
c) Osoby zgłaszające się, spełniające kryteria zostaną obligatoryjnie przyjęte.

4.

Realizator projektu informuje o możliwości korzystania w ramach projektu przez
osoby z niepełnosprawnościami z tłumaczeń na jęz. migowy oraz z asystentów osób
z niepełnosprawnościami.

5.

Realizator przekazuje poniżej informację nt. dostępności architektonicznej
i informacyjnej projektu:

6.

Dokumentacja rekrutacyjna

dostępna jest w sekretariacie i na stronie

www.policealna.lodzkie.edu.pl,

w

tym:

regulamin

projektu,

formularz

zgłoszeniowy, zgoda rodziców/opiekunów na uczestnictwo dziecka w projekcie,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie uczestnika projektu załącznik nr 5).
7.

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie dokonuje się za pomocą formularza
zgłoszenia uczestnika do projektu złożonego w biurze projektu w pok. Nr 101A.

8.

W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie
prawni.
Kryteria uczestnictwa

Kryteria formalne:
1.

Zadanie 1: status słuchacza w SzP/Z

2.

Zadanie 2: osoby dorosłe, wykształcenie średnie, z powiatu zgierskiego*

3.

Zadanie 3: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych z powiatu zgierskiego

4.

Zadanie 4 i 7: status nauczyciela kształcenia zawodowego w CKU/Z

5.

Zadanie 5: nauczyciele kształcenia zawodowego ze szkół z powiatu zgierskiego
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Kryteria merytoryczne:
1.

Zadanie 1 i 2: średnia ocena semestralna lub średnia ocena z wcześniejszych etapów
kształcenia minimum dostateczny - 1 pkt., 3,5 - 2 pkt., dobry - 3 pkt.

2.

Zadanie 3: Na podstawie testu UP, o najsłabszej znajomości rynku pracy, własnych
predyspozycji

3.

Zadanie 4 i 5: Kierunki nauczania zgodne z wspieranymi branżami - 1 pkt.; nauczyciel
kontraktowy - 1 pkt., nauczyciel stażysta - 2 pkt., staż pracy do 10 lat - 1pkt.

Kryteria dodatkowe:
1.

Osoby o SPE - 3 pkt.

2.

Osoby z obszarów wiejskich - 2 pkt.

Osoby z niepełnosprawnościami (Oz/N) zgłaszające się do projektu, spełniające kryteria
formalne, zostaną do niego obligatoryjnie przyjęte.
W przypadku większej liczby chętnych utworzone zostaną listy rezerwowe, a w przypadku
wystąpienia trudności zostanie wydłużony okres rekrutacji oraz uruchomiona akcja
informacyjna, w tym spotkania z rodzicami dzieci, zajęcia pokazowe.

V. Postanowienia końcowe
1.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.

2.

Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełniania Regulaminu w trakcie
trwania projektu.

3.

Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu:
www.policealna.lodzkie.edu.pl

4.

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Koordynator projektu.

* Osoby fizyczne, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu zgierskiego w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego.

5

