
 

 
 

 
 

Regulamin udziału w projekcie „Wspieramy zawody przyszłości w szkołach 

województwa dolnośląskiego” 
 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

 

§ 1 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 

 

1) Organizator – Centrum Szkoleń Informatycznych „Vedius” Waldemar Węglarz, z siedzibą przy ul. 

Marszałka Piłsudskiego 4C/12, 34-700 Rabka-Zdrój. 

2) Partnerzy – Gmina Wrocław, Powiat Dzierżoniowski oraz Stowarzyszenie „Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości” z siedzibą przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław.  

3) Projekt – projekt nr: RPDS.10.04.01-02-0014/19 pn. „Wspieramy zawody przyszłości w szkołach 

województwa dolnośląskiego” współfinansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Organizatora i Partnerów w ramach 

Osi Priorytetowej 10 – Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i 

szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne, Regionalnego  Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

4) Biuro Projektu – Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” z siedzibą przy ul. marsz. 

Józefa Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław. Biuro projektu zapewnia w razie konieczności dostępność dla 

osób z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 

5) Koordynator szkolny – osoby odpowiedzialne za rekrutację do projektu dyżurujące w szkołach objętych 

wsparciem tj. Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu (zwanych dalej 

ZSTiE), Elektronicznych Zakładach Naukowych im. Fryderyka Joliot-Curie we Wrocławiu (zwanych 

dalej EZN), Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu (zwanych dalej ZS18), Zespole Szkół nr 8 we Wrocławiu 

(zwanych dalej ZS8) oraz Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie (zwanych dalej 

ZSiPKZ). 

6) Wsparcie projektowe – działania doradczo-szkoleniowe realizowane w ramach Projektu w formie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, szkoleń, indywidualnych konsultacji oraz staży. 

7) Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie. 

8) Uczestnik – Kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie został 

dopuszczony do udziału w Projekcie. 

 

 

§ 2 Ogólne założenia projektu 

 

1) Celem Projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez 

320 uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia 5 szkół objętych wsparciem (ZSTiE, EZN, ZS18, ZS8, 

ZSiPKZ), a także podniesienie kwalifikacji/kompetencji kadry nauczycielskiej (32 osoby). 

2) Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2022 r. 

3) Liczba Uczestników projektu wynosić będzie 352 osoby, w tym 320 uczniów i 32 nauczycieli. 

4) Wsparcie projektowe udzielane będzie w wymiarze: 

a) 4 godzin zegarowych indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, 

b) 90 godzin lekcyjnych szkolenia dla uczniów z wybranego zakresu tematycznego: 

- Cloud Computing 

- Elektroniczne systemy alarmowe, technologie monitoringu wizyjnego 

- Programowanie obiektowe – JAVA 

- Testowanie oprogramowania ISTQB, programowanie C# (C Sharp) 

- Projektowanie, montaż i konfigurowanie serwerowych sieci komputerowych, obsługa urządzeń 

sieciowych 

- Web Developer z modułem SEO i e-marketingu 

- Programowanie gier komputerowych 

- Programowanie aplikacji mobilnych na platformę IOS i Android 



 

 
 

 
- Geometria i grafika inżynierska 

- Komputerowe wspomaganie w mechatronice, 

- SEO, E-marketing i social-media marketing. 

c) 40 godzin lekcyjnych szkoleń zdalnych dla uczniów na platformie e-learningowej z ww. obszarów 

tematycznych, 

d) 150 godzin stażu zawodowego dla 80% uczniów, 

e) 40 godzin lekcyjnych indywidualnych konsultacji / szkolenia dla nauczycieli. 

5) Wsparcie projektowe realizowane będzie zgodnie ze standardami określonymi w Ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy, a także wytycznymi 

w ramach poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy - konkursy horyzontalne, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

6) Szkolenia dla uczniów będą prowadzone metodą stacjonarną i e-learningową i będą certyfikowane w 

oparciu o system walidacji i certyfikacji DIGCOMP. Każdy kurs kończy się stosownymi w zależności od 

wybranego kursu egzaminami (ECDL lub innym równoważnym) prowadzącymi do uzyskania certyfikatu 

potwierdzającego nabycie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych. 

7) Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

8) Organizator zapewnia wsparcie towarzyszące związane z udziałem w Projekcie: 

 Materiały szkoleniowe 

 Catering kawowy podczas szkoleń (przy szkoleniu w wymiarze co najmniej 4 godz. lekcyjne dziennie) 

 Opłaty egzaminacyjne po zakończeniu szkoleń 

 Koszty badań lekarskich, ubezpieczenie NNW i stypendium stażowe dla Uczestników biorących udział 

w stażach. 

9) Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej Organizatora 

www.vedius.pl, stronie internetowej projektu: www.project-upgrade.net   a także w Biurze Projektu oraz w 

szkołach objętych wsparciem (ZSTiE, EZN, ZS18, ZS8, ZSiPKZ) podczas dyżurów Koordynatorów 

szkolnych. 

 

 

II. Rekrutacja Uczestników 
 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

 

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie: 

 uczniowie szkół objętych wsparciem (ZSTiE, EZN, ZS18, ZS8, ZSiPKZ) kształcący się na 

kierunkach z grup zawodów technicznych: elektryczno-energetycznych, elektronicznych, 

informatyczno-telekomunikacyjnych, mechaniczno-mechatronicznych oraz administracyjno – 

usługowych, 

 nauczyciele szkół objętych wsparciem (ZSTiE, EZN, ZS18, ZS8, ZSiPKZ) kształcący w obszarze 

w obszarze elektryczno-elektronicznym, mechanicznym i górniczo-hutniczym, administracyjno-

usługowym lub budowlanym. 

 

§ 4 Terminy i miejsca rekrutacji 

 

1) Rekrutacja do Projektu odbywać się będzie drogą tradycyjną i zostanie przeprowadzona w dwóch turach: na 

początku I semestru roku szkolnego 2020/2021 (dla 160 uczniów) oraz na początku I semestru roku 

szkolnego 2021/2022 (dla kolejnych 160 uczniów). 

2) Terminy i miejsca składania dokumentów rekrutacyjnych zostaną umieszczone na stronie internetowej 

Organizatora www.vedius.pl a także będą dostępne w Biurze Projektu oraz na tablicach ogłoszeń w 

szkołach objętych wsparciem (ZSTiE, EZN, ZS18, ZS8, ZSiPKZ). 

3) Za rekrutację do Projektu odpowiedzialni są Koordynatorzy szkolni. 

4) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów rekrutacji oraz wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w 

przypadku wpłynięcia 200 zgłoszeń Kandydatów do Projektu podczas każdej tury rekrutacji do Projektu. 

5) Rekrutacja prowadzona będzie w szkołach objętych wsparciem (ZSTiE, EZN, ZS18, ZS8, ZSiPKZ) w 

godzinach dyżurów Koordynatorów szkolnych. 

6) Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu i w 

szkołach objętych wsparciem (ZSTiE, EZN, ZS18, ZS8, ZSiPKZ) podczas dyżurów Koordynatorów 

szkolnych. 

http://www.vedius.pl/
http://www.project-upgrade.net/
http://www.vedius.pl/


 

 
 

 
 

 

§ 5 Procedura rekrutacyjna 

 

1) Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w Projekcie zobowiązani są dostarczyć do Koordynatora szkolnego 

w terminach rekrutacji wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne: 

 Formularz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe, 

 Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2) Złożone przez Kandydata dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

3) Analizy złożonych dokumentów rekrutacyjnych pod kątem spełnienia wymogów formalnych grupy 

docelowej dokonają Koordynatorzy szkolni. 

4) Niekompletne dokumenty, złożone po terminie lub bez zachowania postanowień Regulaminu nie będą 

przyjmowane ze względu na swoje wady formalne, zaś złożone pozostaną nie rozpatrzone. 

5) O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie spełnienie wymogów formalnych oraz miejsce na 

liście rankingowej Kandydatów (dot. uczniów), o którym decydować będą następujące kryteria: 

 średnia ocen na świadectwie w ostatnim roku szkolnym tj. 2019/2020 lub 2020/2021 (celujący - 6 

pkt, bardzo dobry - 5 pkt, dobry - 4 pkt, dostateczny - 3 pkt, dopuszczający - 2 pkt) 

 osoby z niskimi dochodami w rodzinie (wymagane oświadczenie rodziców/opiekunów) (+1 pkt) 

 osoby zamieszkujące obszary wiejskie (+ 1 pkt) 

6) W przypadku równiej ilości punktów na liście rankingowej decydujące znaczenie będzie miała opinia 

nauczyciela praktycznej nauki zawodu w porozumieniu z dyrekcją. 

7) Dla Kandydatów z każdej szkoły objętej wsparciem (ZSTiE, EZN, ZS18, ZS8, ZSiPKZ) zagwarantowano 

min. 20% miejsc. 

8) Udział w projekcie zapewniono 32 nauczycielom szkół objętych wsparciem (ZSTiE, EZN, ZS18, 

ZS8, ZSiPKZ) – o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

9) O zakwalifikowaniu do projektu (max. 160 uczniów i 16 nauczycieli w każdej turze rekrutacji) Kandydaci 

informowani będą osobiście przez Koordynatora szkolnego lub drogą e-mail albo telefonicznie. 

10) Wszyscy zakwalifikowani Kandydaci zobowiązani są do podpisania w momencie udzielenia pierwszego 

Wsparcia projektowego Deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

11) W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc (np. w związku z rezygnacją z udziału w 

projekcie zakwalifikowanych Kandydatów) Organizator będzie kontaktował się z osobami z listy 

rezerwowej a w przypadku braku takich osób zostanie wprowadzona rekrutacja ciągła na wolne miejsca w 

projekcie. 

 

 

III. Organizacja wsparcia projektowego 
 

 

§ 6 Miejsce i terminy udzielania wsparcia projektowego 

 

1) Wsparcie projektowe (za wyjątkiem szkoleń e-learningowych i staży) realizowane będzie w szkołach 

objętych wsparciem (ZSTiE, EZN, ZS18, ZS8, ZSiPKZ) lub w innych miejscach wskazanych przez 

Organizatora uwzględniających w razie konieczności dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

2) Dla każdego Uczestnika będącego uczniem opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD) 

stanowiący podstawę do wyboru rodzaju szkolenia. IPD będą powstawać podczas spotkań z doradcą 

zawodowym i zawierać będą m.in. wyniki testów, ich omówienie, opis słabych i mocnych stron, 

rekomendacje i zalecenia. 

3) Szkolenia i indywidualne konsultacje zostaną przeprowadzone przez trenerów posiadających 

wykształcenie wyższe kierunkowe (informatyka lub podobne), a także nie mniej niż 2-letnie 

doświadczenie zawodowe w wybranej tematyce szkolenia. 

4) Po zakończeniu szkoleń zaplanowano (w okresie wakacyjnym) miesięczne staże zawodowe dla min. 80% 

uczniów mające na celu zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego. Staż realizowany będzie na 

podstawie programu opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły we współpracy z podmiotem 

przyjmującym uczniów na staż. Decyzja o skierowaniu na staż będzie wynikać z opracowanego IPD oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. W przypadku większego zainteresowanie 

stażami brane będą pod uwagę wyniki egzaminów. Na czas trwania stażu zawodowego będzie zawierana 

pisemna umowa pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację stażu tj. beneficjentem, pracodawcą 

oraz uczestnikiem projektu. Organizacja staży będzie zgodna z zaleceniem Rady Unii Europejskiej z dnia 



 

 
 

 
10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi 

Ramami Jakości Praktyk i Staży. 

5) Harmonogramy udzielania Wsparcia projektowego zostaną umieszczone na stronie internetowej 

Organizatora  www.vedius.pl oraz będą dostępne w Biurze Projektu i w szkołach objętych wsparciem 

(ZSTiE, EZN, ZS18, ZS8, ZSiPKZ) podczas dyżurów Koordynatorów szkolnych. 

6) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminów udzielania Wsparcia projektowego, miejsca i 

godzin, w których będą się one odbywać. 

 

 

§ 7 Obowiązki Organizatora 

 

1) Organizator zobowiązuje się do udzielenia Wsparcia projektowego zgodnie ze standardami określonymi 

w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i rozporządzeniach wykonawczych do 

Ustawy, a także wytycznymi w ramach poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i 

szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne, Regionalnego  Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

2) Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w projekcie, a w przypadku pozytywnego zdania egzaminów 

również certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych (ECDL lub inny 

równoważny). 

3) Uczestnik biorący udział w stażu otrzyma zaświadczenie o odbyciu stażu wraz z opinią opiekuna stażu. 

4) Warunkiem otrzymania zaświadczenia udziału w projekcie będzie udział w min. 80% wszystkich 

przewidzianych form Wsparcia projektowego. 

 

 

§ 8 Obowiązki Uczestnika 

 

1) Uczestnik zobowiązany jest do udziału w min. 80% wszystkich przewidzianych form Wsparcia 

projektowego. 

2) Rezygnacja lub przekroczenie 20% nieobecności, bez podania stosownego uzasadnienia, będzie 

podstawą do skreślenia z listy Uczestników oraz naliczenia kary umownej w wysokości 5 680,70 zł 

(słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy), co stanowi koszt 

udzielonego Wsparcia projektowego przypadający na jednego Uczestnika. 

3) W przypadku skreślenia z listy Uczestników w ciągu 14 dni od wystąpienia opisanych sytuacji Uczestnik 

zobowiązany jest do wniesienia kary umownej na wskazane konto Organizatora. 

4) Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet oraz list dostarczonych przez Organizatora przez okres 

trwania Projektu oraz do 3 miesięcy po jego zakończeniu. 

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

 

1) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

2) W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie, bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień 

Organizator niezwłocznie poinformuje drogą e-mailową o tym fakcie Uczestników.  

3) W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik projektu. 

4) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji 

Projektu. 
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http://www.vedius.pl/

