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REGULAMIN PROJEKTU  

  

„Rozwój CKZ w Drzewniaku” nr RPLD.11.03.01-10-0001/22  

  

  

§ 1  

Postanowienia ogólne  

  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

  

1. Projekt jest realizowany od dnia 1 września 2022 do 30 czerwca 2023 roku na terenie województwa 

łódzkiego w powiecie radomszczańskim.  

2. Cel główny to podniesienie jakości kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole 

Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku (dalej: CKZ) w branżach: fryzjerskiej, drzewnej 

(stolarskiej, meblarskiej, tapicerskiej), gastronomicznej, elektrycznej i elektronicznej, poprzez 

doposażenie CKZ w nowoczesny sprzęt, nawiązanie współpracy CKZ z uczelniami wyższymi i 

przedsiębiorstwami, podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zakresie zgodnym z 

rekomendacjami pracodawców przez min. 90% z 11 nauczycieli (8K) i min. 90% z 87 uczniów CKZ 

(40 K) w okresie od 01.09.2022 – 30.06.2023.  

3. Projektem zostaną objęci uczniowie, nauczyciele oraz placówka prowadząca kształcenie 

zawodowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w 

Radomsku .   

4. Projekt skierowany jest do 87 uczniów i 11 nauczycieli kształcenia zawodowego.  

5. Informacje dotyczące projektu, w tym wzory dokumentów, znajdują się na stronach internetowej:  

Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku: z_s_d@wp.pl  

§ 2 

Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym 

regulaminie:  

1. Projekt – RPLD.11.03.01-10-0001/22-– pn. „Rozwój CKZ w Drzewniaku”.  

2. Lider Projektu: Powiat Radomszczański/ Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w 

Radomsku.   

3. Uczestnik Projektu (UP)  – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie.  
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4. Koordynator Projektu – osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację Projektu zgodnie z 

harmonogramem i wskaźnikami Projektu określonymi we wniosku o dofinansowanie i umowie 

zawartej z Urzędem Marszałkowskim.  

5. Biuro Projektu  - Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22, 

97500 Radomsko  

6. Sekretariat szkoły – sekretariat szkoły, do której uczęszcza dany uczeń/uczennica lub w której 

naucza dany nauczyciel/nauczycielka  

7. CKZ– Centrum Kształcenia Zawodowego.  

  

§ 3  

Warunki uczestnictwa w projekcie  

1. W Projekcie może uczestniczyć:   

87 uczniów/uczennic (40 kobiet) z CKZ oraz do 11 nauczycieli (9 kobiet) kształcenia zawodowego 

uczących w CKZ. Projektem zostaną objęci uczniowie z klas I - III w 2022/2023, z kierunków: technik 

elektryk – 10 uczniów , technik elektronik – 10 uczniów, technik żywności i usług gastronomicznych 

– 20 uczniów, technik usług fryzjerskich – 25 uczniów, technik technologii drewna – 10 uczniów, 

Stolarz – 12 uczniów.   

2. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są uczniowie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa  

w projekcie spełniający następujące kryteria:  

3.  a.  uczęszczanie do:  

- Technikum Elektryczno - Elektronicznego z ZSEE w Radomsku z kierunków klas Technik: 

elektryk, elektronik.  

- Technikum Drzewnego i Ochrony Środowiska im. M. Kopernika w Radomsku  z ZSD w 

Radomsku: z kierunków klas Technik: żywienia i usług gastronomicznych, technik 

technologii drewna, technik usług fryzjerskich.  

- Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 im. M. Kopernika w Radomsku z ZSD: z kierunków: 

stolarz.  

b. pobieranie nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony  

Środowiska w Radomsku.  

c. zamieszkiwanie na terenie województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,   

d. dostarczenie kompletu dokumentów.  
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4. Po spełnieniu powyższych kryteriów formalnych, o przyjęciu do projektu decyduje suma punktów 

uzyskanych na podstawie kryteriów opisanych szczegółowo w §5  niniejszego Regulaminu.  

5. Rekrutacja dla uczniów będzie się odbywać do wyczerpania puli miejsc utworzonych w ramach 

projektu.  

6. Zostanie stworzona lista rankingowa i rezerwowa, po czym podpisanie umów projektowych przez 

uczniów i ich opiekunów prawnych (jeżeli wymagane). Trudności z rekrutacją: udział w projekcie 

zostanie zaproponowany uczniom z listy rezerwowej, następnie dodatkowy nabór dla uczniów z 

klasy IV technikum.  

7. Zgłoszenia do udziału w Projekcie w przypadku uczniów dokonuje się poprzez wypełnienie i 

złożenie przez uczniów/rodziców/prawnych opiekunów „Formularza zgłoszeniowego do projektu” 

wraz z załącznikami:  

a. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,  

b. Wymagane oświadczenia uczestnika projektu  

8. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są nauczyciele, którzy/re zgłosili chęć 

uczestnictwa w projekcie, spełniający następujące kryteria:   

a. Zatrudnienie w: Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Drzewnych  i 

Ochrony Środowiska  w Radomsku.   

b. Dostarczenie kompletu dokumentów.  

9. Po spełnieniu powyższych kryteriów formalnych o przyjęciu do projektu decyduje suma punktów 

uzyskanych w procesie rekrutacji.  

10. Rekrutacja dla nauczycieli będzie się odbywać do wyczerpania puli miejsc utworzonych w ramach 

projektu.  

11. Zgłoszenia do udziału w Projekcie w przypadku nauczycieli dokonuje się poprzez wypełnienie i 

złożenie „Formularza zgłoszeniowego do projektu” wraz z załącznikami:  

a. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.  

b. Oświadczenie uczestnika projektu .  

12. Nauczyciel/Uczeń/Rodzice/Opiekunowie prawni oświadcza/ją, iż zapoznał/li się z Regulaminem 

Projektu oraz spełnia/ją warunki uczestnictwa w nim określone.  

13. Nauczyciel/Uczeń/Rodzice/Opiekunowie prawni jest/są świadomy/i odpowiedzialności, w tym 

odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych 
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oświadczeń, na podstawie których uczestnik projektu – uczeń zostaje zakwalifikowany do udziału 

w Projekcie.   

14. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu jest osobą małoletnią wymagana jest pisemna zgoda 

przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie.   

15. Do poszczególnych form wsparcia uczniowie i nauczyciele będą kierowani na podstawie 

indywidualnych potrzeb przez Komisję Rekrutacyjną.  

16. Osoby, które będą zgłaszać się do udziału w Projekcie będą kwalifikowane przez Komisję 

Rekrutacyjną.  

17. W szkole powoływana jest Komisja Rekrutacyjna, składająca się min. z Wicedyrektora i nauczycieli 

kształcenia praktycznego ( min. 2 osoby). Za rekrutację i dopasowanie wsparcia do potrzeb uczniów 

i uczennic odpowiada kierownik projektu i wicedyrektor.  

§ 4 Zakres 

wsparcia Projekt obejmuje następujące wsparcie:  

1. Doposażenie i modernizacja pracowni CKZ.  

Centrum Kształcenia Zawodowego charakteryzuje się niewystarczającą  bazą sprzętową wspomagającą 

nauczanie uczniów na kierunku: Technik Usług Fryzjerskich (pracownia fryzjerska), Technik Technologii 

Drewna i stolarz (pracownia materiałoznawstwa i techn. przetwarzania drewna) i Technik Elektryk  

(pracownia montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych), Technik elektronik (pracownia 

instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych) oraz konieczne jest stworzenie pracowni tapicerskiej 

(dla zawodu Tapicer w szkole branżowej). Planuje się doposażenie ww. pracowni w sprzęt do 

prowadzenia nauczania w zawodach z branży fryzjerskiej, drzewnej, stolarskiej/meblarskiej i 

elektryczno – elektronicznej w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.  

Przewidziano też stworzenie pracowni tapicerskiej (wymaga gruntownego remontu i doposażenia). 

Wyposażenie odpowiednie na potrzeby CKZ, zostało wybrane na podstawie indywidualnego 

zdiagnozowanego zapotrzebowania CKZ w tym zakresie, a także posiadanego przez CKZ wyposażenia.  

2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.  

      a.  W ramach wsparcia przewidziano organizację kursów/szkoleń:  

1. Complete Barber Workshop, 20h, 4N  

2. Szkolenie trychologiczne, 8h, 3N  

3. Szkolenie dla tapicerów 16h, 4 N   
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4. Kurs z dietetyki 60h, 3N   

5. Szkolenie z kuchni molekularnej 20h, 2N   

6. Kuchnia FIT 6h, 2 N  

7. Desery restauracyjne 6h, 2 N   

3. Podnoszenie kompetencji zawodowych przez uczniów.  

Wsparcie uczniów/uczennic w zakresie nabywania kompetencji zawodowych pożądanych na rynku 

pracy.  

W ramach wsparcia przewidziano organizację kursów:  

1. Barber – TF, 25 uczniów, 5gr po 5h   

2. Trychologia – TF, 25 uczniów, 5gr po 8h   

3. Tapicerowanie mebli – TTD, ST, 22 uczniów, 3gr po 16h   

4. Szkolenie z kuchni molekularnej – TŻ - 20 uczniów, 4gr po 8h   

5. HACCAP – szkolenie – TŻ - 20 uczniów, 2gr po 16h   

6. Kuchnia FIT - TŻ - 20 uczniów, 2gr po 6h   

7. Desery restauracyjne - TŻ - 20 uczniów, 2gr po 6h   

8. Carving I i II stopnia- TŻ - 20 uczniów, 2gr po 16h   

9. Kurs z dietetyki- TŻ - 20 uczniów, 2gr po 60h  

10. Fotowoltaika kurs - T. elektryk, 10 uczniów, 1gr po 14h   

11. Wymagania dla lutowanych zespołów elektronicznych – T. elektronik – 10 uczniów, 1gr po 32h   

12. Kurs pomiarów elektrycznych w praktyce – T. elektryk 10 uczniów, 2gr po 10h  

a. Szkolenia 1 - 9 będą realizowane przez nauczycieli z CKZ/ZSD, natomiast kursy 10 - 12 to kursy 

zewnętrzne.  

b. Kursy lub szkolenia będą miały formę warsztatową i prowadzone będą we współpracy z 

podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego. Centrum Kształcenia Zawodowego przed 

rozpoczęciem zajęć z regionalnymi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w branży związanej z 

tematyką zajęć konsultowane będą szczegółowe programy zajęć, ich zgodność z rzeczywistymi 

potrzebami rynku pracy dla określonego zawodu i umiejętności zawodowych.  

b. Wszystkie kursy będą prowadzone przez: nauczycieli z CKZ lub placówki, posiadające wpis do 

RIS, z odpowiednią kadrą i zapleczem technicznym.  

c. Kursy  i  szkolenia  zostaną  zakończone  egzaminem  i 

 uzyskaniem  certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie lub podwyższenie 



 

6  

  

  
                                                                                  

kompetencji/kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb 

danego UP, w rozumieniu Wytycznych MIR w zakresie monit. postępu rzecz. real. PO na lata 2014-

2020. Każdy UP, który zakończy swoje uczestnictwo w szkoleniu/kursie, weźmie udział w 

egzaminie/teście wiedzy mającym na celu weryfikację kompetencji zawodowych nabytych w 

projekcie.  

4. Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym.  

a. Dla 42 uczniów z Technikum żywienia i usług gastronomicznych, Technikum technologii 

drewna, Stolarz (w gr. 10 – 12 os) zaplanowano organizację  min 4 wizyt studyjnych w nowoczesnych, 

głównie średnich i dużych firmach z regionu. Najważniejszym celem wizyt jest bliższe poznanie branży 

gastronomicznej oraz drzewnej, a także konkretnych, odwiedzanych przez uczniów  firm. Dzięki temu 

uczniowie mają szansę zrozumieć specyfikę funkcjonowania danej firmy oraz zobaczyć, jak na co dzień 

wygląda praca w wybranym zawodzie. Jest to też okazja, aby skonfrontować wiedzę teoretyczną, 

zdobytą na lekcjach, z praktyką (jako element praktycznej nauki zawodu). Uczniowie będą mieć okazję 

porozmawiać z pracownikami czy poznać nowe rozwiązania technologiczne, wykorzystywane w 

przedsiębiorstwach. Wizyta będzie trwała min. 4 h, max 6 h, przewidziano dojazd i wyżywienie dla 

uczniów. Z każdej wizyty powstanie  raport oraz dokumentacja fotograficzna.  

b. W ramach projektu nawiązana zostanie współpraca z uczelniami kształcącymi w kierunkach 

związanych z żywieniem (np. technologia żywienia, dietetyka) oraz związanych z branżą drzewną (np. 

technologia drewna, wzornictwo, meblarstwo). Uczniowie na uczelniach wyższych wezmą udział w 

tematycznych seminariach branżowych (tematyka opracowana dla konkretnej grupy uczniów przez 

uczelnię) – min. 6 seminariów po 4 h (zapewniony dojazd, wynagrodzenie prowadzącego). W ramach 

współpracy ze szkołami wyższymi pracownicy min. 3 uczelni przyjadą do CKZ, gdzie odbędą się min. 3 

spotkania x 2 h, które mają zachęcić uczniów technikum do podjęcia studiów na uczelni, zapoznać 

uczniów  ze specyfiką zajęć akademickich oraz ułatwić świadome dokonanie wyboru dalszego kierunku 

kształcenia.  

5. Doradztwo zawodowe.  

  

Wsparciem objętych będzie 87 uczniów (40K). W CKZ prowadzone będą zajęcia w formie 

indywidualnych konsultacji, po 4h zegarowe/uczeń (razem 348h).  

Moduł doradztwa zawodowego będzie składał się z 2 części:  
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a. Część 1. Spotkanie 2 h/uczeń : wypełnianie testów wskazanych przez doradcę. Testy będą 

wybierane pod kątem ich adekwatności indywidualnie dla ucznia. Dzięki testom badane będą 

indywidualne kwalifikacje i kompetencje zawodowe ucznia, ich zainteresowania i potrzeby 

zawodowe, edukacyjno- rozwojowe, psychofizyczne.  

b. Część 2. Indywidualne  spotkanie z doradcą 2h/uczeń. Na bazie testów powstaną raporty, które 

będą pomocne w wytyczeniu dalszej ścieżki rozwoju ucznia i które będą omawiane na 2 

spotkaniu. Uczeń otrzyma wskazówki dotyczące kierunku rozwoju zawodowego i/lub 

kontynuacji nauki w szkole  z uwzględnieniem posiadanych kompetencji i możliwości 

wykorzystania swych uzdolnień przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych.  

  

§ 5  

Procedury rekrutacji  

  

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, jawny, z warunkami jednakowymi dla 

wszystkich uczestników, zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.  

2. Rekrutacja ma charakter otwarty od 17.10.2022 do 30.11.2022 ( w przypadku wolnych miejsc 

rekrutacja uzupełniająca w późniejszych miesiącach.)  

6. Oferta udziału w projekcie jest skierowana do uczniów/nauczycieli w CKZ , Zespołu Szkół Drzewnym 

i Ochrony Środowiska  w Radomsku i Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych im. prof. dr inż. J. 

Groszkowskiego w Radomsku .  

7. W trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie 87 uczniów/uczennic - Uczestników Projektu z  

Powiatu Radomszczański/ CKZ, Zespołu Szkół Drzewnym i Ochrony Środowiska  w Radomsku , 

Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych im. prof. dr inż. J. Groszkowskiego w Radomsku  

(województwo łódzkie):   

3. Procedura rekrutacji w przypadku uczniów/uczennic obejmuje następujące etapy:  

a. Kryteria rekrutacji formalne:   

1. Składanie formularza zgłoszeniowego (wraz z wymaganymi oświadczeniami i 

innymi dokumentami – jeśli dot.) i zgody na przetwarzanie danych, deklaracji 

uczestnictwa.  

b. Kryteria rekrutacji merytoryczne (ocenianie, jeśli będzie więcej chętnych niż miejsc, 

zależne od form wsparcia):  
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• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych   

4,0 i więcej - 3 pkt,   

3,0 – 3,99 - 2 pkt,  

2,0 – 2,99 - 1 pkt,  

poniżej 2,0 - 0 pkt,   

• uczniowie z niepełnosprawnością /o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 7 

pkt.  

Max liczba pkt – 10.   

Zostanie stworzona lista rankingowa i rezerwowa. Na koniec rekrutacji podpisanie umów i 

regulaminów projektu przez uczniów i ich opiekunów prawnych (jeżeli wymagane). W przypadku 

trudności z rekrutacją, udział w projekcie zostanie zaproponowany uczniom z listy rezerwowej, 

następnie dodatkowy nabór dla uczniów z klas IV technikum.   

4. Procedura rekrutacji w przypadku nauczycieli:   

a. Kryteria rekrutacji formalne:   

1. składanie formularza zgłoszeniowego (wraz z wymaganymi oświadczeniami) i zgody na 

przetwarzanie danych, deklaracji uczestnictwa (weryfikacja formalna - m.in. nauczanie w CKZ/ZSD, 

zamieszkanie w woj. łódzkim)  

b. Kryteria rekrutacji merytoryczne:  

1. Staż pracy  (1-3 lata- 1 pkt, 4-8 lat- 3 pkt, 9 i więcej-10 pkt)  

2. Brak uczestnictwa w kursach/ szkoleniach /studiach w ciągu ostatniego roku 1 pkt.  

3. Brak uczestnictwa w kursach/szkoleniach/studiach w ciągu ostatnich 3 lat– 3pkt,  

4. Brak uczestnictwa w  kursach/szkoleniach/studiach w ciągu ostatnich 5 i więcej lat–5 pkt,   

5. Formularze zgłoszeniowe będą składane w gabinecie wicedyrektora (osobiście/pocztą), 

nastąpi sprawdzenie kryteriów formalnych (możliwie uzupełnienie braków).  

6. Na podstawie ww. punktacji powstanie lista rankingowa i rezerwowa. W przypadku 

większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa  (zasady tworzenia takie same 

jak listy podstawowej). Od decyzji Komitetu Rekrutacyjnego w danej szkole przysługuje 

odwołanie w terminie do 3 dni roboczych (z zachowaniem formy pisemnej). W przypadku 

trudności z rekrutacją uczniów, udział w projekcie zostanie zaproponowany uczniom z listy 

rezerwowej, następnie dodatkowy nabór dla uczniów z klas IV technikum.  
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7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba 

z listy rezerwowej .  

8. W przypadku zakwalifikowania się do projektu, konieczne jest podpisanie umowy 

uczestnictwa w projekcie (w 2 egzemplarzach) przez ucznia/rodziców lub opiekunów 

prawnych Uczestnika Projektu oraz przez dyrektora szkoły.   

9. Zasady przyjmowania zgłoszeń:  

a. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu należy wypełnić czytelnie, podpisać 

oraz dostarczyć osobiście lub pocztą do sekretariatu danej szkoły.  

b. O przyjęciu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie wskazanych w § 3.  

c. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:  

– Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,  

– Złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów 

zgłoszeniowych wraz z załącznikami  

– Podpisanie umowy uczestnictwa (nauczyciel) lub umowy uczestnictwa z 

uczniem/rodzicami/opiekunami prawnymi.  

d. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Beneficjent poinformuje Uczestnika Projektu 

drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio.   

e. Dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane w Biurze Projektu.  

10. Komitet Rekrutacyjny składa się z  Kierownika Kształcenia Praktycznego w CKZ i 

przedstawicieli szkoły (min. 2 os).  

11. Ostatecznie do projektu zakwalifikowanych zostanie:  

a. 87 uczniów  

b. 11  nauczycieli  

§ 6  

Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu  

1. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci wizyt studyjnych, 

seminarium, szkoleń/kursów i doradztwa zawodowego dla uczniów oraz kursów dla nauczycieli  

kształcenia zawodowego uczących w CKZ.  

2. Uczniowie, biorący udział w Projekcie są zobowiązani do realizacji ścieżki wsparcia składającej się 

ze wizyt studyjnych, seminarium w wymiarze min. 24 h, spotkanie z przedstawicielami uczelni na 
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terenie szkoły w wymiarze min. 6 h, doradztwa zawodowego oraz wybranego kursu, wskazanego 

na etapie rekrutacji.  

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  

• regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla 

niego formach wsparcia,  

• potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,  

• uczestnictwa w egzaminach, umożliwiającym uzyskanie certyfikatów/zaświadczeń,  

• odbioru zaświadczeń/certyfikatów, oraz potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownych 

listach;  

• wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania.  

4. W przypadku kursów/ szkoleń liczba godzin jest dostosowana do specyfiki kursu/szkolenia.   

5. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi 

sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego 

zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność.  

6. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego 

usprawiedliwienia swojej nieobecności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uzyskania zgody 

Koordynatora na kontynuację uczestnictwa w Projekcie.  

7. Koordynator wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w Projekcie w uzasadnionych 

przypadkach.  

8. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:  

– przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, nieusprawiedliwienia oraz nie uzyskania 

zgody Koordynatora na kontynuację uczestnictwa w Projekcie, – złożenia pisemnej rezygnacji 

z uczestnictwa w Projekcie.  

9. Uczniowie/nauczyciele/rodzice/opiekunowie prawni jest/są zobowiązany/i do udzielania 

wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we 

wdrażanie  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 20142020.  

10. Uczestnika/uczestniczkę projektu: należy poinformować o:  

 możliwości odmowy podania danych wrażliwych;  

 obowiązku przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia 

wskaźników rezultatu bezpośredniego (np. udział w kształceniu lub szkoleniu) do 4 tygodni od 

zakończenia udziału w projekcie;  

 obowiązku udziału w realizowanym badaniu ewaluacyjnym.   

§ 7  

Zasady monitoringu Uczestników Projektu  

  



 

11  

  

  
                                                                                  

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz wszystkich 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.    

2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku. W celu udokumentowania 

prowadzonych form wsparcia, będzie prowadzona dokumentacja zdjęciowa.  

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać Beneficjentowi dane, które wymagane są do 

wprowadzenia w systemie SL2014.  

4. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza 

osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych 

osobowych.  

5. Dane osobowe, których mowa w pkt. 8 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, 

kontroli i ewaluacji projektu.  

§ 8  

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie  

  

1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego został 

zakwalifikowany, na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia, informując o tym 

Projektodawcę na piśmie.   

2. Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 

stażu w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt w szpitalu), która musi zostać 

potwierdzona odpowiednią dokumentacją.  

3. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłoszenia Kierownikowi Projektu informacji o 

rezygnacji dziecka z udziału w projekcie.  

4. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania projektu,  

stażu, Beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne 

dokumenty usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego Uczestnika.   

5. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w   

związku z czym na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i 

zgodne z założonymi celami wydatkowanie.  

6. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku 

naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.  

7. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu   

oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 5 niniejszego paragrafu.  

  

§ 9  

Postanowienia końcowe  

  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku i trwa do 30 czerwca 2023 roku.  

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  zastosowanie  znajdują postanowienia 

umowy uczestnictwa zawarte z każdym z uczestników projektu.  
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4. Sprawy  nieuregulowane  w  niniejszym  regulaminie  i ww. umowach rozstrzygane będą przez 

Beneficjenta.  

5. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu.  

6. Regulamin jest dostępny  w Biurze Projektu.  

  


