
 

 

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

R E G U L A M I N  P R O J E K T U  

„Zainwestuj w swoją przyszłość ” 

 
skierowany do uczniów/uczennic szkół kształcenia technicznego w województwie śląskim prowadzony przez innoPark Sp. z o.o. – Beneficjenta 

oraz Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach – Partnera w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 

11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 

Wsparcie szkolnictwa Zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§1 

Informacje ogólne 

 

1. Projekt pt. „Zainwestuj w swoją przyszłość ” (zwany dalej Projektem) realizowany jest 

przez innoPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. PCK 6/2;  40-057 Katowice (zwany dalej 

Beneficjentem) oraz Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach z siedzibą przy ul. Rolnej 43; 

40-555 Katowice (zwaną dalej Partnerem)  na podstawie umowy realizacji Projektu w 

ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 

konkurs, zawartej z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego.  

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (zwanego EFS)  

3. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas I-IV szkół kształcenia technicznego 

 Województwa Śląskiego.  

4. Czas realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2019 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin Projektu (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przyjmowania zgłoszeń, 

procedury kwalifikowania uczniów do udziału w Projekcie, warunki organizacji staży 

zawodowych, kursów przygotowawczych oraz zajęć naukowych na uczelni wyższej, 

procedury postępowania w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania 

zajęć, a także prawa i obowiązki uczestników projektu. 

2. W realizacji zadań w zakresie zarządzania projektem i organizacji staży zostaną 

zaangażowane: 

 a) Koordynator Projektu – Ewelina Muzyk – Dzieża                                   

 e.muzyk@innopark.com.pl 

 b) Specjalista ds. Rekrutacji i Monitoringu Projektu – Paweł Mikos  

 pawel.mikos@wst.com.pl 

   

mailto:e.muzyk@innopark.com.pl
mailto:pawel.mikos@wst.com.pl
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§3 

Słownik pojęć 

 

 1. Beneficjent – podmiot, który realizuje projekt na podstawie Umowy o dofinansowanie 

 projektu, 

 2. Partner – podmiot współuczestniczący w realizacji projektu na podstawie Umowy o 

 dofinansowanie projektu, 

 3. Instytucja Zarządzająca (IZ) – Województwo Śląskie reprezentowane przez Zarząd 

 Województwa Śląskiego, 

 4. Uczestnik projektu (UP, dalej – uczestnik) – uczeń lub uczennica szkoły kształcenia 

 zawodowego znajdującej się na terenie województwa Śląskiego, 

 5. EFS – Europejskie Fundusz Społeczny 

 6. Projekt – „Zainwestuj w swoją przyszłość” 

 

§4 

Kryteria kwalifikowalności uczestników 

 

 1. Uczestnikiem bezpłatnego wsparcia, o którym mowa w niniejszym Regulaminie może 

 być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do Projektu spełnia następujące 

 warunki: 

  1.1 Kandydat pozostaje osobą uczącą się w jednej ze szkół wymienionej w §4  

  pkt 2 w klasie I-IV, 

  1.2 Kandydat spełnia warunki grupy docelowej podane w §4 pkt 2 

  1.3 Kandydat jest w wieku od 15 do 20 lat, 

  1.4 Kandydat posiada wykształcenie gimnazjalne, 

  1.5 Kandydat jest w klasie I-IV szkoły o profilu zawodowym, kształcącym w  

  zawodzie technik: 

   a) informatyk, 

   b) mechanik, 

   c) urządzeń i systemów energetyki; systemów chłodnictwa i klimatyzacji 

   d) energetyk 

   e) cyfrowych procesów graficznych, 

   f) procesów introligatorskich; procesów drukowania, 

   g) fototechnik 

   h) organizacji reklamy, 
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   i) budownictwa, 

   j) geodeta, 

   k) logistyk; spedytor, 

   l) pojazdów samochodowych, 

   m) architektury krajobrazu, 

   n) elektronik, 

   o) eksploatacji portów i terminali, 

   p) teleinformatyk, 

   r) telekomunikacji, 

   s) mechatronik,  

   t) mechanik,  

   u) realizacji nagrań i nagłośnień, 

   w) drogownictwa, 

   y) technologii odzieży, 

   z) gazownictwa. 

 

  2. Projekt jest dedykowany szkołom kształcenia technicznego współpracującym z Partnerem oraz ich  

  uczniom kształcącym się w zawodach zbieżnych z kierunkami kształcenia oferowanymi przez Wyższą  

  Szkołę Techniczną w Katowicach. Projekt skierowano do grupy docelowej z województwa śląskiego(w  

  przypadku osób fizycznych pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa  

  śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; w przypadku innych podmiotów posiadających  

  jednostki organizacyjne na obszarze województwa śląskiego). Bezpośrednie wsparcie kierowane jest  

  do 444  osób w tym 89 kobiet oraz 355 mężczyzn tj. uczennic i uczniów szkół kształcenia technicznego  

  z: 

   a) Zabrza: Technikum nr 1(CE), Technikum nr 6(ZCKOIZ), Technikum nr 4(ZSE-U), Technikum nr  

   2(ZSM-S), Technikum nr 7(ZS nr 10), Technikum nr 8(ZS nr 17), Technikum nr 3(ZS nr 3); 

   b) Katowic: Technikum nr 8, Technikum nr 17, Technikum nr 14(ZSZ nr 3), Technikum nr 1(ZSB  

   im. Powstańców Śląskich), Technikum nr 15(ZS nr 4), Technikum nr 7(ZS nr 7), Technikum nr  

   18(ZSP-M), Technikum nr 4(ZSTiO nr 2), Technikum nr 12(ZSTiO nr 3), Technikum nr 13(ZSZ im.  

   R. Mielczarskiego); 

   c) Bytomia: Technikum nr 4(ZSE-E). 

  3. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą w oparciu o programy opracowane przez osoby  

  prowadzące zajęcia i dostosowane do poszczególnych zajęć projektowych.  

  4. Rekrutacja na zajęcia dodatkowe w projekcie oraz staże odbywać się będzie zgodnie z zasadami  

  równości szans kobiet i mężczyzn, bez utrwalania stereotypów.  
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  5. Selekcja uczestników uwzględnia założenie, iż staże dedykowane są uczniom, którzy wcześniej  

  odbyli, lub są w trakcie odbywania praktyk obowiązkowych. 

  6. Kryteria rekrutacji: 

   6.1 Staże: 

   - ocena z zachowania (wzorowe 5 pkt., bardzo dobre 4 pkt., dobre 3 pkt., poprawne 2 pkt.,  

   nieodpowiednie 1 pkt., naganne 0 pkt.) 

   - frekwencja (100% - 96% 6 pkt., 95% - 91% 5 pkt., 90% - 86% 4 pkt., 85% - 81% 3 pkt., 80% -  

   76% 2 pkt., 75% - 70% - 1 pkt.) 

   - średnia ocen (>5,00 6 pkt., 4,99 – 4,5 5 pkt., 4,49 – 4,0 4 pkt., 3,99 – 3,5 3 pkt.,  3,49 – 3,0      

   2 pkt., 2,99 – 2,50 1 pkt.) 

   - liczba godzin praktycznej nauki zawodu w programie nauczania dla kierunku kształcenia  

   kandydata – poniżej średnie w szkole 3 pkt., 

   6.2 Zajęcia przygotowujące na studia:  

   - uczniowie IV klas 3 pkt., 

   - ocena z zachowania (wzorowe 5 pkt., bardzo dobre 4 pkt., dobre 3 pkt., poprawne 2 pkt.,  

   nieodpowiednie 1 pkt., naganne 0 pkt.) 

   - frekwencja (100% - 96% 6 pkt., 95% - 91% 5 pkt., 90% - 86% 4 pkt., 85% - 81% 3 pkt., 80% -  

   76% 2 pkt., 75% - 70% - 1 pkt.) 

   6.3 Zajęcia naukowe: 

   - tematyka zajęć jest powiązana z kierunkiem kształcenia ucznia 3 pkt.,  

   - ocena z zachowania (wzorowe 5 pkt., bardzo dobre 4 pkt., dobre 3 pkt., poprawne 2 pkt.,  

   nieodpowiednie 1 pkt., naganne 0 pkt.) 

   - frekwencja (100% - 96% 6 pkt., 95% - 91% 5 pkt., 90% - 86% 4 pkt., 85% - 81% 3 pkt., 80% -  

   76% 2 pkt., 75% - 70% - 1 pkt.) 

    6.4 Wspólne kryterium premiujące udział UP: 

   1. osoba niepełnosprawna – pierwszeństwo udziału, 

   2. Zgłoszenie uczennicy 1 pkt., 

   3. Opinia pedagoga szkolnego potwierdzająca niską motywację do dokształcania się i brak  

   wiary we własne siły ucznia 5 pkt. 

§5 

Zasady, warunki i tryb rekrutacji 

 

  1. Rekrutacja do wsparcia w ramach Projektu będzie prowadzona w okresie podzielonym na trzy etapy: 
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  a) etap I od wrzesień 2016 do styczeń 2017, 

 

  b) etap II od lipca 2017 do września 2017, 

 

  c) etap III od lipca 2018 do września 2018. 

 

  2. W przypadku niezrekrutowania w wyznaczonych okresach wystarczającej liczby uczestników ,  

  rekrutacja zostanie przedłużona do czasu zapełnienia dostępnych miejsc. Do każdego etapu będzie  

  utworzona lista uczestników projektu (UP) zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa  

  obejmująca minimum 10 miejsc na wypadek rezygnacji, któregokolwiek z uczestników    

  zakwalifikowanych.  

 

  3. W przypadku niewyłonienia wymaganej liczby uczestników Beneficjent wyznaczy dodatkowy termin  

  składania formularzy i przedłuży okres rekrutacji, o czym poinformuje na stronie internetowej.  

 

  4. Każdy kandydat chcący wziąć udział w Projekcie zobowiązany jest do wyboru uczestnictwa w co  

  najmniej dwóch rodzajach zadań z trzech oferowanych w Projekcie tj. stażach zawodowych, kursach  

  przygotowawczych na studia czy zajęciach naukowych na uczelni wyższej. 

 

  5. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionych  

  dokumentów rekrutacyjnych tj:  

 

   5.1 Formularz rekrutacyjny, Załącznik nr 1, 

   5.2 Regulamin, z podpisem oznaczającym przyjęcie jego warunków,    

   5.3 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, Załącznik nr 2, 

   5.4 Oświadczenia uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych, Załącznik nr 3, 

   5.5 Zaświadczenia ze szkoły o kształceniu zawodowym objętym wsparciem, Załącznik nr 4,   

   5.6 Oświadczenie o realizacji równości szans i niedyskryminacji, Załącznik nr 5,  

   5.7 Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności, Załącznik nr 6. 

 

  Każdy uczeń lub uczennica chcąca wziąć udział w Projekcie przed wypełnieniem w/w dokumentów  

  powinien/powinna zapoznać się z treścią Regulaminu Projektu. 

  W sytuacji gdy uczestnik pozostaje osobą niepełnoletnią (nie ma ukończonych 18 lat) wszystkie  

  dokumenty podpisane muszą zostać przez prawnego opiekuna. 

 

  6. Wzory ww. dokumentów dostępne są w siedzibie Beneficjenta Projektu (innoPark Sp. z o.o.  ul. PCK  

  6/2; 40-057 Katowice) oraz na stronie internetowej Projektu www.innopark.com.pl w zakładce   

  Projekty własne. Dodatkowo dokumenty udostępnione będą również na stronie www.wst.com.pl oraz  

  w siedzibie Partnera Projektu (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach  ul. Rolna 43; 40-555   

  Katowice) 

 

  7. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej(skan), poczty tradycyjnej lub  

  osobiście w Biurze Rekrutacji Projektu w siedzibie Partnera Projektu. 

 

http://www.innopark.com.pl/
http://www.wst.com.pl/
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  8. Osoby zakwalifikowane do Projektu składający dokumenty za pośrednictwem poczty   

  elektronicznej(skan) zobowiązane są do przekazania oryginałów w formie papierowej na pierwszym  

  spotkaniu z kadrą Projektu. 

 

  9. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru będzie Specjalista ds. Rekrutacji i Monitoringu.  

 

  10. Specjalista ds. Rekrutacji i Monitoringu wraz z Koordynatorem Projektu weryfikują pod względem  

  formalnym dane zawarte w formularzach rekrutacyjnych i sporządzają listę uczestników Projektu  

  (podstawową i rezerwową). 

 

  11. Kandydaci zostaną poinformowani elektronicznie o decyzji dot. sposobu zakwalifikowania do  

  udziału w Projekcie przez Komisję Rekrutacyjną w skład, której wchodzą: Koordynator Projektu,  

  Specjalista ds. Rekrutacji i Monitoringu, Przedstawiciel Partnera. 

 

  12. Uczeń/uczennica zakwalifikowany/a do uczestnictwa w Projekcie może zostać skreślony z listy  

  uczestników w przypadku: 

   a) na wniosek osoby prowadzącej zajęcia lub na wniosek Kierownika Projektu uzasadniony  

   rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, 

   b) rezygnacji z nauki w jednostce biorącej udział w Projekcje, 

   c) z powodu skreślenia decyzją Rady Pedagogicznej odpowiedniej placówki oświatowej z listy  

   uczniów. 

   

  13. Dana placówka zobowiązana jest poinformować Koordynatora Projektu o zaistnieniu okoliczności  

  opisanych w §5 pkt. 12  do pięciu dni roboczych od ich zaistnienia.  

   

 

§6 

Zadania realizowane w projekcie 

 

  1. Projekt obejmuje kolejno 3 zadania: 

 

   1.1. Organizacja staży zawodowych dla 222 uczniów 

   Staże organizowane będą w celu zwiększenia wymiaru praktyki zawodowej objętych podstawą  

   programową nauczania danego zawodu. Udział w stażach kierowany jest do uczniów, którzy  

   realizowali obowiązkowe praktyki zawodowe. Staże organizowane będą w lipcu i sierpniu  

   2017r.; lipcu i sierpniu 2018r. oraz lipcu i sierpniu 2019r. w wymiarze 160 godzin(do 8 godz.  

   dziennie) w trybie ciągłym tj. w okresie 1 miesiąca. Praktyka będzie się odbywać od   

   poniedziałku do piątku w godzinach pracy obowiązujących u danego pracodawcy. Za udział w  

   stażu uczestnik otrzyma stypendium. W trakcie stażu UP będą mieli zagwarantowany zwrot  

   kosztów dojazdu do miejsca jego odbywania, odzież roboczą, narzędzia i materiały stanowiące  

   niezbędne wyposażenie stanowiska pracy. Uczestnicy odbędą staże zawodowe wykraczające  

   poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego u przedsiębiorców z województwa   

   śląskiego (Katowic), które zadeklarowały udział w projekcie:  

    a) z branży budowlanej (Holdimex, Holdinvest, Tor Pol), 
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    b) z branży informatyczno – elektronicznej (Wincor Nixdorf, Siemens, Philips), 

    c) z branży medialnej (TV Silesia). 

 

   1.2 Organizacja kursów przygotowawczych na studia 

   Kursy przygotowawcze na studia skierowane są do uczniów, którzy obawiają się   

   niedostatecznego przygotowania do rozpoczęcia nauki w wybranym kierunku na poziomie  

   wyższym lub chcieliby przekonać się, czy wybór określonego wydziału będzie trafną decyzją  

   życiową. Kurs będzie miał charakter roku zerowego i będzie prowadzony w formie wykładów i  

   ćwiczeń. Kursy organizowane będą w wymiarze 30 godz. na semestr w 6 grupach   

   tematycznych, wymienionych poniżej, składających się z max. 12 osób. Harmonogram zajęć  

   dostosowany będzie do potrzeb grupy. Harmonogram zakładać będzie realizację zajęć w  

   piątkowe popołudnia lub w soboty do południa, średnio 3 godz. dziennie. Kursy   

   przygotowawcze na studia będą miały charakter związany z ofertą studiów wyższych a wiedza  

   przekazywana będzie na poziomie akademickim w obszarach: 

    a) Systemy energetyki odnawialnej, instalacje chłodnictwa i klimatyzacji w   

    budownictwie, 

    b) Informatyka z Elektroniką, 

    c) Grafika(multimedia, animacja, procesy drukowania) 

    d) Organizacja reklamy i marketing, 

    e) Budownictwo i architektura, 

    f) Logistyka 

  

 

   1.3 Organizacja zajęć naukowych na uczelni wyższej 

   W ramach tego zadania zostaną zorganizowane zajęcia specjalistyczne, umożliwiające UP  

   uzyskanie wiedzy i umiejętności w ramach interesującej ich dziedziny, poznanie najnowszych  

   technologii oraz sprawdzenie ich w praktyce. Spotkania będą miały charakter zajęć   

   laboratoryjnych, warsztatów, seminariów, obozów naukowych i będą przeprowadzane w  

   specjalistycznych pracowniach Partnera – Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Zajęcia  

   prowadzone będą w wymiarze 30 godz. w okresach wolnych od zajęć szkolnych tj. w   

   weekendy(soboty) oraz ferie zimowe po 6 godz. dziennie. Harmonogram spotkań będzie  

   dostosowany do potrzeb grupy. Zajęcia będą prowadzone w grupach max. 9 osobowych 

   Projekt zakłada przeprowadzenia zajęć z zakresu: 

    a) realizacji obrazu filmowego i telewizyjnego, 

    b) grafiki, 

    c) mechatroniki, 

    d) architektury, 

    e) budownictwa. 
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§7 

Zasady i tryb przekazania materiałów i pomocy dydaktycznych 

 

 

  1. Materiały i pomoce dydaktyczne dla uczestników zapewnione zostaną z budżetu Projektu. 

 

  2. Przekazanie pakietów edukacyjnych, w skład których wchodzą: odzież ochronna, środki ochrony  

  osobistej, dzienniki praktyk, wyposażenie stanowisk pracy dla poszczególnych branż, zużywalne  

  materiały biurowe, zestawy szkoleniowe, pendrivy z materiałami szkoleniowymi (wybrane pakiety  

  zostaną odpowiednio wydzielone dla UP biorących udział w poszczególnych zadaniach w projekcie)  

  zostaną przekazane na pierwszych zajęciach przez kardę projektu.  

 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

  1. Kandydaci zakwalifikowani do udziału we wsparciu są zobowiązani do podpisania Regulaminu  

  Projektu potwierdzając tym samym przyjęcie jego wytycznych. 

 

 

Lista załączników: 

Załącznik 1. Formularz rekrutacyjny. 

Załącznik 2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie. 

Załącznik 3. Oświadczenie uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Załącznik 4. Zaświadczenie ze szkoły o kształceniu zawodowym objętym wsparciem. 

Załącznik 5. Oświadczenie o realizacji równości szans i niedyskryminacji. 

Załącznik 6. Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności. 

 

……………………………………………………………………..          …………………………………………………………………….. 

 (miejscowość, data)       (czytelny podpis uczestnika projektu) 

                

        

      …………………………………………………………………….. 

          (podpis prawnego opiekuna*) 

 

 

* Wymagany w przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią 


