Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REALIZACJI SZKOLEŃ I STAŻY
uczestników projektu „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi
Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz
realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.
5.

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i realizacji kursów/szkoleń i staży dla
uczestników projektu „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi
Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz
realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy".
Projekt „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej
w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja
kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, realizatorem
projektu Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, ul. Saperów 14 E.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2017 roku do 31.08.2019 roku.
Kursy/szkolenia i staże realizowany będą zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
edukacji na lata 2014-2020.
§2
Warunki uczestnictwa w szkoleniach i stażach
1. Prawo do uczestniczenia w szkoleniach/kursach dla uczestników będących
uczniami/słuchaczami Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu mają
Uczestnicy, którzy zostali zdiagnozowani przez kierownika szkolenia praktycznego, doradcę
zawodowego oraz psychologa szkolnego. Tematyka kursów i szkoleń ma uzupełniać
kompetencje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia ucznia/słuchacza.
2. Prawo do uczestniczenia w szkoleniach/kursach/studiach podyplomowych dla Uczestników
będących nauczycielami Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu mają
Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Tematyka kursów,
szkoleń i studiów podyplomowych ma uzupełniać kompetencje/kwalifikacje zawodowe
w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem.
3. Udział we wszystkich formach kształcenia jest bezpłatny dla Uczestnika. Koszt
kursów/szkoleń/studiów podyplomowych jest w 100% finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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4. Prawo do uczestniczenia w stażach mają Uczestnicy, którzy ukończyli kurs/szkolenie/studia
podyplomowe.
§3
Warunki realizacji kursów/szkoleń/studiów podyplomowych
1. Kursy/szkolenia będą odbywać się w terminach ustalonych w harmonogramie szkoleń ustalanym
oddzielnie dla każdej grupy, harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej Realizatora
Projektu oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole.
2. Szkolenie/kurs odbywa się według programu szkolenia/kursu i kończy się wydaniem
zaświadczenia potwierdzającego jego odbycie.
3. Realizator Projektu zapewnia niezbędne do realizacji projektu zaplecze lokalowe, techniczne
i kadrowe.
4. Obecność Uczestnika na zajęciach potwierdzana jest każdorazowo przez podpisanie listy
obecności.
5. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęcia.
6. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć i po zakończeniu kursu/szkolenia Uczestnik ma obowiązek
wypełnić test kompetencji.
7. Podczas realizacji szkoleń wymagana frekwencja: min.80% obecności przy szkoleniach
długotrwałych, wielodniowych (tj. > 3 dni); przy szkoleniach krótkotrwałych (tj. ≤ 3 dni)
wymagana 100% obecność.
8. Osoba rezygnująca ze szkolenia w czasie trwania zajęć może zostać obciążona pełnymi kosztami
poniesionymi przez Realizatora Projektu w przeliczeniu na jednego uczestnika danego
kursu/szkolenia.
9. W przypadku kursów/szkoleń kończących się egzaminem, ich koszt jest w 100% finansowany
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu
Uczestnik nie zwraca Realizatorowi Projektu kosztów egzaminacyjnych ani innych kosztów
związanych z uczestnictwem w kursie.
10. W przypadku, gdy organizator kursu/szkolenia przewiduje materiały szkoleniowe Uczestnicy
otrzymują je bezpłatnie.
11. Zasady realizacji studiów podyplomowych dla Uczestników – nauczycieli określają odrębne
umowy między uczelnią organizującą studia a ich uczestnikiem.
§4
Warunki realizacji stażu

1. Staż realizowany jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
2. Staż będzie odbywać się wg harmonogramu stażu ustalanym indywidualnie z uczestnikiem
i pracodawcą, u którego realizowany będzie staż, zgodnie z programem stażu.
3. Staż dla Uczestnika - ucznia rozpoczyna się nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego
szkolenia zawodowego, a kończy nie później niż w dniu zakończenia przez Ucznia/słuchacza
semestru programowo najwyższego, z zastrzeżeniem pkt. 4.
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4. W przypadku Uczestników – uczniów, którzy kończą naukę w Szkole Policealnej im. Jadwigi
Romanowskiej w Elblągu w terminie późniejszym niż 31.08.2019 r., staż kończy się nie później
niż 31.08.2019 r.
5. Staż dla Uczestnika – nauczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego
szkolenia zawodowego, a kończy nie później niż 31.08.2019 r.
6. Szczegółowe warunki realizacji staży określa umowa trójstronna pomiędzy Realizatorem
projektu, organizatorem stażu a stażystą.
§5
Postanowienia końcowe.

1. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu tj. od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.

