Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Nr ORo.0050.5612021 z dnia 15 września 2021 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pt. „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1
w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich"
nr RPSL.11.02.03-24-0577/19
§1
Słownik pojęć
Beneficjent Ostateczny (BO) – rozumie się przez to uczestnika/uczestniczkę – ucznia/uczennicę
biorącego/biorącą udział w projekcie pn. „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic
Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” i korzystającego/korzystającą z wybranej formy
wsparcia zgodnie z ankietą zgłoszenia udziału w projekcie lub nauczyciela/nauczycielkę kształcącego się na
studiach podypomowych w ramach projektu pn. „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów
i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”;
Beneficjent Projektu – rozumie się przez to Gminę Piekary Śląskie, która zawarła umowę o dofinansowanie
projektu „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół
nr 1 w Piekarach Śląskich” nr UDA-RPSL.11.02.03-24-0577/19-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym
przez Zarząd Województwa Śląskiego;
Biuro Projektu – oznacza pomieszczenie wydzielone do realizacji Projektu, które znajduje się w Urzędzie
Miasta Piekary Śląskie i przypisane jest do Wydziału Polityki Gospodarczej, przy ul. Bytomskiej 92, pok. 08
(parter), 41-940 Piekary Śląskie. Biuro Projektu jest otwarte w godzinach pracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie;
Instytucja Zarządzająca – oznacza Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego reprezentowny przez Zarząd
Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
Kierownik Projektu – rozumie się przez to pracownika Beneficjenta, który sprawuje nadzór nad prawidłowym
przebiegiem całego Projektu. Jednocześnie jest osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie realizacji Projektu
m.in. z Instytucją Zarządzającą;
Koordynator terenowy (Kierownik Szkolenia Praktycznego) – rozumie się przez to pracownika Szkoły, który
z jej ramienia sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem całego Projektu. Koordynator terenowy
odpowiedzialny jest za utrzymywanie bieżącego kontaktu i współpracy z Beneficjentami Ostatecznymi oraz
osobami prowadzącymi zajęcia pozalekcyjne i kursy organizowane w ramach Projektu;

Strona

Projekt – oznacza projekt pn.: „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum
nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, dla którego Gmina Piekary Śląskie zawarła umowę o dofinansowanie nr UDA-RPSL.11.02.03-240577/19-00;
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Organizator (Szkoła) – rozumie się przez to Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich przy
ul. M. Skłodowskiej – Curie 49 będące Realizatorem projektu pn.: „Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie
dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020;

BIURO PROJEKTU
Wydział Polityki Gospodarczej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 92 41-940 Piekary Śląskie, pok. 8 (parter)
tel. (32) 39 39 408
fundusze@piekary.pl
Projekt „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa
zawodowego.

§2
Przepisy ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Piekarska Akademia Zawodowa –
wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”
nr RPSL.11.02.03-24-0577/19 realizowanym w ramach dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie 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 w oparciu o umowę nr 11.02.03-24-0577/19 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
dla Beneficjentów Ostatecznych.
1. Beneficjentem projektu jest Gmina Piekary Śląskie.
2. Biuro Projektu mieści się w Piekarach Śląskich, Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92, 41-940
Piekary Śląskie (p.8).
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do
potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe dla uczniów dla poddziałania: 11.2.3.
Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
4. Okres realizacji projektu: 25.01.2021 r. - 24.01.2023 r.
5. Projekt skierowany jest do 273 uczniów/uczennic, w tym z niepełnosprawnościami oraz
6 nauczycieli/nauczycielek zawodu w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Marii
Curie-Skłodowskiej 49 w Piekarach Śląskich.
6. Regulamin rekrutacji określa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

cele i założenia projektu,
warunki udziału w projekcie,
zasady rekrutacji,
zasady organizacji,
obowiązki Uczestników projektu,
zasady monitoringu,
zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
postanowienia końcowe.
§3
Cele i założenia projektu



Zajęcia pozalekcyjne (dodatkowe) z języka angielskiego (łącznie 4 grupy po 6 osób każda),

BIURO PROJEKTU
Wydział Polityki Gospodarczej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 92 41-940 Piekary Śląskie, pok. 8 (parter)
tel. (32) 39 39 408
fundusze@piekary.pl
Projekt „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa
zawodowego.
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2. W ramach projektu przewiduje się organizację następujących zajęć:
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1. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe w Piekarach
Śląskich tj. w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1, poprzez wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 273
uczniów/uczennic, w tym z niepełnosprawnościami oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli/nauczycielek zawodu, a także doposażenie sal szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny w zakresie zawodów objętych projektem.







Zajęcia pozalekcyjne (wyrównawcze/i lub przygotowujące do matury) z matematyki (łącznie 3 grupy
po 15 osób każda),
Zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego (zajęcia obligatoryjne dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie),
Staże zawodowe dla uczniów i uczennic (łącznie 84 osoby),
Zajęcia edukacyjne na uczelni wyższej (łącznie 30 osób),
Kursy dla uczniów i uczennic (łącznie 254 miejsca):
dla zawodu technik informatyk:
PHOTOSHOP, obsługa bezzałogowych statków powietrznych, programowanie aplikacji BACK-END,
SEP, programowanie sterowników PLC, modelowanie i drukowanie 3D, prawo jazdy kat. B
dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej:
PHOTOSHOP, modelowanie i drukowanie 3D, prawo jazdy kat. B
dla zawodu technik elektryk:
SEP, kurs spawacza MAG, IT ESSENTIALS, CISCO, prawo jazdy kat. B




Wyposażenie sal do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik elektryk, technik grafiki
i poligrafii cyfrowej w nowoczesny sprzęt dydaktyczny,
Studia podyplomowe dla 6 nauczycieli/nauczycielek ZS1, obejmujących tematykę związaną z nauczaniem zawodowym zbieżnym z kierunkiem kształcenia uczniów objętych projektem.

3. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych zajęć dla uczniów i uczennic w roku szkolnym
2021/2022 będzie publikowany na bieżąco na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora.
4. Szczegółowy harmonogram organizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli/nauczycielek będzie
przekazywany im indywidualnie zgodnie z harmonogramem uczelni wyższej kształcącej na danym kierunku.
§4
Warunki udziału w projekcie
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Kryteria dla uczniów/uczennic:
a) Jest uczniem/uczennicą szkoły biorącej udział w projekcie i kształci się w kierunku:
technik informatyk, technik elektryk lub technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
b) Wykazuje potrzebę i zainteresowania zgodne z wybranym wsparciem.
c) Priorytetowo kwalifikowani będą uczniowie/uczennice pochodzący z rodzin korzystających
ze wsparcia pomocy społecznej lub powiatowego urzędu pracy.

3

1. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji spełnia
łącznie następujące kryteria:

BIURO PROJEKTU
Wydział Polityki Gospodarczej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 92 41-940 Piekary Śląskie, pok. 8 (parter)
tel. (32) 39 39 408
fundusze@piekary.pl
Projekt „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa
zawodowego.

Kryteria dla nauczycieli/nauczycielek:
a) Jest pracownikiem/pracownicą szkoły biorącej udział w projekcie.
b) Wykazuje potrzebę i zainteresowanie ukończenia studiów podyplomowych obejmujących tematykę
związaną z nauczaniem zawodowym zbieżnym z kierunkiem kształcenia uczniów objętych projektem.
2. Warunkiem ubiegania się o udział ucznia/uczennicy lub nauczyciela/nauczycielki w Projekcie jest
złożenie przez Kandydata/tkę Beneficjentowi następujących dokumentów:
a) ankieta zgłoszenia udziału ucznia/uczennicy w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 1a,
b) ankieta zgłoszenia udziału nauczyciela w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 1b,
c) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem
w załączniku nr 2a),
d) oświadczenie Uczestnika zakwalifikowanego do wybranej formy wsparcia zgodnie ze wzorem
w załączniku nr 2a),
e) deklaracji uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 3a,
f) deklaracji uczestnictwa nauczyciela/nauczycielki w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 3b.
3. Dokumenty, o których mowa w ust.2 w przypadku uczniów małoletnich muszą zostać opatrzone
podpisem rodzica Kandydata/tki lub jego/jej prawnego opiekuna.

BIURO PROJEKTU
Wydział Polityki Gospodarczej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 92 41-940 Piekary Śląskie, pok. 8 (parter)
tel. (32) 39 39 408
fundusze@piekary.pl
Projekt „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa
zawodowego.
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1. Rekrutację uczestników projektu prowadzi Beneficjent – Gmina Piekary Śląskie.
2. Beneficjent wyznacza ramy czasowe rekrutacji i umieszcza stosowną informację na swojej stronie
internetowej www.piekary.pl.
3. Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów przez Kandydatów/tki Beneficjent
zamieszcza na swojej stronie internetowej jak również przekazuje informację o rekrutacji placówce
oświatowej biorącej udział w projekcie. Miejscem składania dokumentów będzie siedziba Organizatora.
4. Jeśli dokumenty rekrutacyjne są niekompletne rodzic/opiekun/kandydat/tki ma prawo do ich uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych od wezwania do ich uzupełnienia.
5. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną składającą się z zespołu,
w skład której wejdą: Dyrektor placówki oraz Koordynator terenowy.
6. Podczas rekrutacji Komisja Rekrutacyjna będzie kierować się zasadą równości szans i niedyskryminacji.
Decyzje Komisji Rekrutacyjnej nie mogą nikogo dyskryminować z uwagi na płeć, stan zdrowia, niepełnosprawność, wyznanie, poglądy, rasę, przekonania.
7. W oparciu o wynik ankiet rekrutacyjnych Kandydaci/tki zostaną uszeregowani na liście rankingowej
(szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu
zawiera załącznik nr 4).
8. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy zakładaną liczbę miejsc na liście rankingowej zostaną
wzięte pod uwagę szczegółowe kryteria rekrutacji i lista podzielona zostanie na listę podstawową
i rezerwową.
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§5
Zasady rekrutacji

9. Do objęcia wsparciem w ramach projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci/tki znajdujący się na liście
podstawowej.
10. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane Kandydatom/Kandydatkom w sposób bezpośredni, zachowując
przy tym ochronę danych osobowych.
11. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć (pierwszej formy wsparcia) każdy z rodziców/opiekunów prawnych uczestnika/czki lub w przypadku pełnoletniości uczeń/uczennica podpisuje
oświadczenie uczestnika projektu zakwalifikowanego do wybranej formy wsparcia (załącznik 2b) oraz
deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3a).
12. W przypadku nauczycieli uczestniczących w studiach podyplomowych najpóźniej w dniu rozpoczęcia
studiów podyplomowych podpisuje oświadczenie uczestnika projektu zakwalifikowanego do wybranej
formy wsparcia (załącznik 2b) oraz deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3b).
§6
Zasady organizacji
1. Zajęcia dla uczniów i uczennic będą odbywały się na terenie placówki szkolnej uczestniczącej w projekcie (Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich). Wyjątek stanowią zajęcia edukacyjne
na uczelni wyższej oraz kursy specjalistyczne, których specyfika wymaga odpowiedniego zaplecza dydaktycznego i infrastruktury, te odbywać się będą poza siedzibą Organizatora.
2. W sytuacji wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych, zajęcia mogą być prowadzone w trybie online
i/lub w trybie hybrydowym.
3. Zajęcia pozalekcyjne oraz kursy będą się odbywać poza godzinami lekcyjnymi od poniedziałku do
piątku. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać się również w sobotę. O konieczności
realizacji zajęć w sobotę decyzję podejmuje Kierownik Projektu w porozumieniu z Koordynatorem
terenowym. Uczestnicy i uczestniczki będą powiadamiani o konieczności organizacji zajęć i/lub kursów
w sobotę z min. 1 tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Uczestnicy/czki będą potwierdzać obecność na zajęciach poprzez podpis na listach obecności.
5. Zajęcia będą organizowane zgodnie z zaleceniami GIS w zakresie zwalczania pandemii COVID-19 oraz
wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS, MEN, MZ dla dyrektorów szkół.
6. Studia podyplomowe dla nauczycieli odbywać się będą w systemie weekendowym (zjazdy w soboty
oraz/lub niedziele) i/lub online zgodnie z programem kształcenia dla danego kierunku.
7. Nauczyciele kształcący się na studiach podyplomowych będą potwierdzać obecność na zajęciach
poprzez podpis na listach obecności lub w przypadku zająć online potwierdzeniem będzie wydruk lub
zrzut ekranu z platformy kształcenia online.

BIURO PROJEKTU
Wydział Polityki Gospodarczej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 92 41-940 Piekary Śląskie, pok. 8 (parter)
tel. (32) 39 39 408
fundusze@piekary.pl
Projekt „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa
zawodowego.
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1. Uczestnik/czka ma obowiązek aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym i zadeklarowanym
w ramach Projektu. Nieobecności są dopuszczalne jedynie w przypadkach losowych m.in w przypadku
choroby, wyjazdu i muszą zostać usprawiedliwione pisemnie/mailowo przez uczestnika/uczestniczkę lub
rodzica/opiekuna prawnego w sytuacji niepełnoletności ucznia/uczennicy.
2. Uczestnicy/czki projektu mają obowiązek udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych w ramach
projektu.
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§7
Obowiązki uczniów - Uczestników projektu

3. W przypadku zmiany danych osobowych rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń / uczennica ma
obowiązek zgłoszenia/aktualizacji danych ucznia/uczennicy do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany w Biurze Projektu.
§8
Obowiązki nauczycieli - Uczestników projektu
1. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązuje się do:
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
b) zaliczenia wszystkich wymaganych egzaminów i zaliczeń oraz przygotowania pracy końcowej,
jeżeli będzie wymagana,
c) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.
Uczestnik studiów ma prawo rezygnacji z odbycia studiów podyplomowych najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem 1 zajęć na studiach. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej
w Biurze Projektu.
3. Uczestnicy/czki projektu mają obowiązek udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych
w ramach projektu.
4. W przypadku zmiany danych osobowych nauczyciel/nauczycielka ma obowiązek zgłoszenia/aktualizacji
swoich danych do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany w Biurze Projektu.
2.

§9
Zasady monitoringu
1. Uczestnicy/czki projektu / nauczyciele biorący udział w studia podyplomowych podlegają procesowi
monitoringu i ewaluacji zgodnie z wytycznymi i zapisami wniosku o dofinansowanie.
2. Uczestnicy/czki projektu / nauczyciele biorący udział w studia podyplomowych są zobowiązani do
udzielania informacji osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia
kontroli projektu.

BIURO PROJEKTU
Wydział Polityki Gospodarczej
Urzędu Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 92 41-940 Piekary Śląskie, pok. 8 (parter)
tel. (32) 39 39 408
fundusze@piekary.pl
Projekt „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa
zawodowego.

Strona

1. Rezygnacja z udziału ucznia/uczennicy w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach
m.in. z przyczyn natury zdrowotnej, zmiany szkoły, zmiany miejsca zamieszkania itp. i wymaga złożenia
przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/uczestniczki pisemnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki
z uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 5). Po otrzymania przez Beneficjenta oświadczenia
o rezygnacji uczestnik/uczestniczka zostaje skreślony z listy uczestników.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika/uczestniczkę z listy uczestników projektu
w przypadku niewypełnienia przez uczestnika postanowień zawartych w Ankiecie zgłoszeniowej, Deklaracji uczestnictwa, bardzo niskiej frekwencji uczestnictwa w formach wsparcia lub naruszeń
postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje
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§10
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie dla uczniów

Kierownik Projektu w porozumieniu z Koordynatorem terenowym, o czym poinformuje pisemnie uczestnika projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia skreślenia.
§11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się wytyczne unijne oraz zapisy
zawarte we wniosku o dofinansowanie.
2. Interpretacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek
w projekcie pt. „Piekarska Akademia Rozwoju – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1
w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich" należy do Gminy Piekary Śląskie w oparciu o wytyczne dla
instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
3. Biuro Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Piekarska
Akademia Rozwoju – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1
w Piekarach Śląskich” w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów
programowych. Zmieniony Regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej www.piekary.pl.
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik Projektu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Strona
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Załącznik nr 1a – Ankieta zgłoszeniowa ucznia/uczennicy do udziału w projekcie,
Załącznik nr 1b – Ankieta zgłoszeniowa nauczyciela do udziału w projekcie,
Załącznik nr 2a – Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Załącznik nr 2b – Oświadczenie Uczestnika zakwalifikowanego do wybranej formy wsparcia,
Załącznik nr 3a – Deklaracja uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie,
Załącznik nr 3b – Deklaracja uczestnictwa nauczyciela/nauczycielki w projekcie,
Załącznik nr 4 – Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia przewidziane w ramach
projektu,
Załącznik nr 5 – Rezygnacja z udziału w projekcie.
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współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa
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