Regulamin Uczestnictwa w Projekcie
„Nowoczesna szkoła – profesjonalna kadra pedagogiczna”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin precyzuje postanowienia dot. uczestnictwa w Projekcie pt. „Nowoczesna
szkoła – profesjonalna kadra pedagogiczna” realizowanym przez Publiczną Policealną Szkołę
Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi.
2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
a. Projekcie – oznacza to projekt „Nowoczesna szkoła – profesjonalna kadra pedagogiczna”,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.4, nr UDAPOKL.09.04.00-10-049/10 z dnia 30 marca 2011r.
b. PPSNTdD – oznacza to Publiczną Policealną Szkołę Nowoczesnych Technologii dla
Dorosłych w Łodzi.
c. Uczestniku projektu – oznacza to osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie, która
podpisała umowę uczestnictwa w projekcie.
d. Biurze Projektu – oznacza to siedzibę Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych
Technologii dla Dorosłych, która mieści się w Łodzi przy ul. G. Narutowicza 122,
90-145 Łódź.
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu oświaty.
4. Celem głównym Projektu jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli i instruktorów praktycznej
nauki zawodu do wdrażania do praktyki edukacyjnej dualnego i modułowego systemu
kształcenia.
5. Okres realizacji Projektu: 01.09.2011 do 31.07.2012 r.

§2
Zakres wsparcia
1. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 80 osób (65 nauczycieli i 15 instruktorów
praktycznej nauki zawodu) zatrudnionych w szkołach zawodowych i zakładach pracy
woj. łódzkiego.
2. Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Zakres wsparcia w Projekcie obejmuje :
a. kursy doskonalące na temat procedury wdrażania kształcenia dualnego i modułowego,
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b. szkolenie na temat równości szans w aspekcie współczesnej szkoły zawodowej i zakładów
pracy,
c. szkolenie w zakresie obsługi platformy IT służącej do komunikowania się Uczestników,
ekspertów, trenerów i pracodawców,
d. branżowe sesje naukowe prowadzone przez pracodawców na temat nowych technologii
w kształceniu zawodowym,
e. konsultacje grupowe prowadzone przez ekspertów w zakresie wsparcia dla Uczestników
wdrażających kształcenie dualne i modułowe,
f. wyjazdy studyjne do zakładów
i nowoczesnych stanowisk pracy.
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4. W ramach udzielonego wsparcia Realizator Projektu zapewni Uczestnikom:
a. komplet materiałów typu: segregator, długopis, notatnik,
b. przerwy cateringowe w trakcie zajęć,
c. certyfikaty potwierdzające udział w Projekcie.

§3
Rekrutacja
1. Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona będzie od września 2011 roku do momentu
zapełnienia wszystkich dostępnych w ramach Projektu miejsc, jednak nie dłużej niż do
31 października 2011 r.
2. Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika do Projektu jest wypełnienie i złożenie w Biurze
Projektu Formularza Zgłoszeniowego wraz z listem motywacyjnym przedstawiającym poziom
motywacji do doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych w zakresie kształcenia
modułowego i dualnego oraz pozytywne rozpatrzenie kandydatury Uczestnika
i spełnienie przez niego wszystkich wymogów formalnych.
3. Poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy musi zawierać wszystkie wymagane,
czytelnie wpisane dane, datę i czytelny podpis Uczestnika oraz wszystkie załączniki (zgodnie
ze wzorem).
4. Rekrutacja będzie przebiegać zgodnie z następującymi kryteriami: motywacja do
doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych w zakresie kształcenia modułowego
i dualnego, podpisana umowa o pracę z Publiczną Policealną Szkołą Nowoczesnych
Technologii dla Dorosłych w Łodzi, kolejność zgłoszeń. Ocenie będą podlegać jedynie
kompletne dokumenty tj. poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy i list motywacyjny.
5. Złożone Formularze Zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni Uczestnicy
będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji: zakwalifikowaniu do Projektu,
ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji, wprowadzenia na listę
rezerwową Uczestników lub niezakwalifikowaniu do Projektu.
6. Datą przystąpienia do Projektu Uczestnika jest data podpisania Umowy dot. uczestnictwa
w Projekcie i Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie.
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§4
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do bezpłatnego udziału w Projekcie oraz otrzymania
wsparcia w zakresie opisanym w § 2 niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik Projektu po zakwalifikowaniu do Projektu zostanie poinformowany o terminie
rozpoczęcia i harmonogramie zajęć.
3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udostępnienia swoich danych osobowych oraz
wypełniania dokumentów, w tym ankiet, na potrzeby monitoringu, ewaluacji i prawidłowej
realizacji Projektu w zakresie wymaganym przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd
Marszałkowski).
4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do składania oświadczeń zgodnych z prawdą w zakresie
pobieranych od niego informacji w związku z uczestnictwem w Projekcie.
5. Podczas udziału w Projekcie Uczestnik ma obowiązek terminowo i regularnie uczęszczać na
zajęcia specjalizacyjne, realizować zlecone tam zadania i ćwiczenia, wykonywać polecenia
prowadzących w zakresie zajęć.
6. W przypadku braku możliwości stawienia się na zajęcia Uczestnik ma obowiązek
niezwłocznego poinformowania Biura Projektu na co najmniej jeden dzień przed ustalonym
terminem zajęć.
7. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do potwierdzania swojego uczestnictwa w zajęciach na
liście obecności oraz potwierdzania skorzystania z wszelkich form wsparcia.
8. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie z powodów losowych,
nieznanych Uczestnikowi w momencie przystąpienia do Projektu.
9. Rezygnację wraz z wyjaśnieniem należy niezwłocznie zgłosić pisemnie w Biurze Projektu.
§5
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem 1.09.2011 r.
i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania się do postanowień niniejszego
Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia osoby z listy Uczestników Projektu
w przypadku nie wywiązania się z obowiązków uczestnictwa w Projekcie określonych w § 4
niniejszego Regulaminu.
4. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu
Uczestników Projektu, którzy powinni posiadać indywidualne ubezpieczenie.
5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w postanowieniach niniejszego
Regulaminu, informując o tym fakcie wszystkich Uczestników za pośrednictwem strony
internetowej Projektu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
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