Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)
realizator: Powiat Lubaoski - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2 59-800 Lubao tel/fax (075) 646 43 40. Biuro projektu: tel. 645 53 49

REGULAMIN
rekrutacji szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego
z powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego
w projekcie „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”
w ramach działania 10.4.1.RPO WD 2014-2020
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji
Uczestników Projektu „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)”, ich obowiązki, a także
formy wsparcia przewidzianego w ramach Projektu.
2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
3. Beneficjentem Projektu jest Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne
w Lubaniu.
4. Projekt realizowany jest w szkołach ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego
powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego zakwalifikowanych w wyniku
rekrutacji do udziału w projekcie.
5. Głównym celem Projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach
ponadgimnazjalnych w powiatach lubańskim, bolesławieckim i zgorzeleckim poprzez
stworzenie i funkcjonowanie e-platformy REGSI, wzrost kompetencji nauczycieli
przedmiotów zawodowych i doradców edukacyjno-zawodowych do 30.11.2018 roku.
6. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
7. Czas realizacji Projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie Projektu:
od 03.10.2016 do 30.11.2018 roku.

§2
DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Regionalny system informacji
edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego
(REGSI)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 10.4 Dostosowanie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
2. Realizatorze projektu - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Edukacyjne
w Lubaniu.
3. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa szkół
ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego w projekcie „Regionalny system
informacji
edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego
regionu
woj.
dolnośląskiego (REGSI)”.
4. Uczestniku – należy przez to rozumieć szkołę, która spełnia warunki zapisane
w §3 pkt. 1a i b oraz której dyrektor złożył dokumenty określone w §3 pkt. 2 i została
zakwalifikowana do udziału w Projekcie.
5. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół składający się z Kierownika
projektu, Kierownika merytorycznego i Specjalisty regionalnego weryfikujących
dokumenty i zatwierdzających listę Uczestników Projektu;
6. Kierowniku Projektu – należy przez to rozumieć osobę, której powierzone zostały
obowiązki Kierownika Projektu.
7. Kierowniku merytorycznym – należy przez to rozumieć osobę, której powierzone
zostały obowiązki Kierownika merytorycznego Projektu.
8. Specjaliście regionalnym – należy przez to rozumieć osobę, której powierzone zostały
obowiązki Specjalisty regionalnego w Projekcie.
9. Biurze Projektu - należy przez to rozumieć siedzibę biura Projektu "„Regionalny
system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu woj.
dolnośląskiego (REGSI)" mieszczącego się pod adresem: Al. Kombatantów 2, 59-800
Lubań.
§3
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Uczestnikiem Projektu może być szkoła, która w chwili podpisywania deklaracji
uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:
a) jest szkołą z terenu powiatu: lubańskiego, zgorzeleckiego lub bolesławieckiego.
b) należy do szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego (technikum,
zasadnicza szkoła zawodowa).

2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie szkoły jest złożenie Deklaracji
uczestnictwa szkoły w projekcie (załącznik 1 do Regulaminu) oraz Kwestionariusza
szkoły (załącznik 2 do Regulaminu) opatrzonych podpisem dyrektora szkoły.
3. Złożenie Deklaracji wymienionej w § 3 pkt. 2 oznacza, iż szkoła zapoznała się
z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich
przestrzegania
§4
ZAKRES I FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
1. Adresatami projektu jest 10 szkół ponadgimnazjalnych regionu, z powiatów:
lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego.
2. W projekcie udział weźmie min. 40 nauczycieli/nauczycielek zatrudnionych w w/w 10
szkołach (min. 20 n-li/n-lek przedmiotów zawodowych i min. 20 doradców
edukacyjno-zawodowych) oraz min. 500 uczniów.
3. W ramach Projektu szkoły mogą korzystać z następujących form wsparcia:
a) Regionalnej sieci wymiany doświadczeń;
b) Regionalnej e-platformy doradztwa edukacyjno-zawodowego (REGSI);
c) Regionalnej biblioteczki doradcy edukacyjno-zawodowego;
d) Bezpłatnych konsultacji edukacyjno-zawodowych dla uczniów i rodziców (średnio
15 godz./m-c x 18 m-cy dla szkoły);
e) Bezpłatnych szkoleń ICT w wersji on-line dla uczniów i nauczycieli;
f) Bezpłatnych szkoleń coachingowych umożliwiających uzyskanie kwalifikacji
coacha w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przez 1-3 nauczycieli ze
szkoły;
g) Udziału przedstawicieli szkoły w debatach o pracy.
4. W każdej z 10 zrekrutowanych szkół zostanie zatrudniony Szkolny koordynator
doradztwa edukacyjno- zawodowego (DEZ) zaakceptowany przez Dyrektora szkoły.
5. Nauczyciele przedmiotów zawodowych i doradcy edukacyjno-zawodowi zatrudnieni
w zrekrutowanych szkołach zostaną wyposażeni w zestaw materiałów metodycznych
(scenariusze zajęć z wykorzystaniem multimediów wraz z przewodnikami).
6. W ramach Projektu, w każdej szkole będącej Uczestnikiem projektu, zostanie
wyposażony warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego w zestaw multimedialny
(tablica interaktywna, projektor, laptop wizualizer).
§5
ZASADY REKRUTACJI SZKÓŁ
1. Rekrutację szkół Projektu prowadzi Powiat Lubański – Powiatowe Centrum
Edukacyjne w Lubaniu, na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
2. Rekrutacja szkół do udziału w projekcie prowadzona jest w terminie od 09.11.2016 do
16.11.2016r.
3. W dniu 09.11.2016r. zorganizowane zostanie spotkanie informacyjno-organizacyjne
dla przedstawicieli samorządów – organów prowadzących szkoły oraz dyrektorów
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szkół ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego z terenu powiatów: lubańskiego,
zgorzeleckiego, bolesławieckiego.
Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w §3 pkt. 2, dostępne będą na stronie
internetowej Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu (www.pceluban.pl).
Dokumenty składać należy w Biurze projektu.
Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych przez
szkoły zamieszczone zostanie na stronie internetowej Powiatowego Centrum
Edukacyjnego w Lubaniu (www.pceluban.pl).
Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja dokumentów dokonywana będzie przez Komisję Rekrutacyjną.
W przypadku, gdy liczba szkół chętnych do udziału w Projekcie i spełniających
kryteria przekroczy liczbę dostępnych miejsc:
- pierwszeństwo będzie mieć szkoła wnioskodawcy Projektu – Powiatu Lubańskiego,
-o dalszych miejscach decydować będzie kolejność wpływu dokumentów
rekrutacyjnych.
Zatwierdzenie przez Beneficjenta list szkół nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
zakończenia przyjmowania wniosków. Kierownik Projektu zapewnia niezwłoczne
przekazanie tych informacji szkołom ubiegającym się o uczestnictwo w Projekcie.

§6
OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE
1. Podpisanie Deklaracji udziału w projekcie.
2. Podpisanie umowy z Realizatorem projektu.
3. Umożliwienie realizacji zadań Szkolnemu koordynatorowi doradztwa edukacyjnegozawodowego oraz osobie przeprowadzającej dodatkowe konsultacje dla uczniów
i rodziców.
4. Nadzór pedagogiczny nad pracą wyłonionych nauczycieli (Szkolnym koordynatorem
DEZ i nauczycielem przeprowadzającym dodatkowe konsultacje), udzielanie im
niezbędnego wsparcia.
5. Zapewnienie możliwości realizacji dodatkowych konsultacji edukacyjno-zawodowych
dla uczniów i rodziców. Zapewnienie odpowiedniego, dostępnego dla każdego ucznia
i rodzica miejsca udzielania konsultacji oraz możliwości korzystania z zakupionego
w ramach projektu zestawu multimedialnego.
6. Umożliwianie przeprowadzania badań ankietowych wśród uczniów i nauczycieli ze szkół
biorących udział w projekcie.
7. Umożliwienie Szkolnemu koordynatorowi doradztwa edukacyjno-zawodowego
organizacji na terenie szkoły imprez poświęconych rozwojowi doradztwa edukacyjnozawodowego (1 x w roku szkolnym).
8. Współpraca z Kierownikiem projektu, Kierownikiem merytorycznym oraz Specjalistą
regionalnym w prawidłowej realizacji projektu.

§7
ZASADY EWALUACJI I MONITORINGU UCZESTNIKÓW
1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji – są zobowiązani do
wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w innych badaniach będących
elementem monitoringu i ewaluacji projektu w trakcie jego trwania i po zakończeniu
swojego udziału w projekcie.
2. Szkoła biorąca udział w projekcie zobowiązana jest do oznaczenia swojej siedziby oraz
wszelkich materiałów informacyjnych, promocyjnych i pomocniczych tworzonych
w związku z udziałem w Projekcie, informacją o: udziale w Projekcie, realizatorach,
współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej według szczegółowych
wytycznych Realizatora, w szczególności z zastosowaniem właściwych nazw i symboli.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze współpracy ze szkołą
niewywiązującą się z podjętych zobowiązań oraz zwrotu wszelkich materiałów
otrzymanych od Realizatora projektu.
3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w projekcie
w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów
programowych.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor
Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu.
6. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Dyrektor Powiatowego Centrum
Edukacyjnego w Lubaniu
Anna Adamska

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa szkoły w Projekcie
Załącznik nr 2 Kwestionariusz szkoły

