
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany przez  COMBIDATA Poland sp. z o.o.  w ramach umowy o dofinansowanie projektu w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, 

Działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życia” , Poddziałanie: 3.4.3 

„Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe”. 
 

Projekt „NEW-TECH Program rozwoju praktycznych kompetencji nauczycieli zawodów branż nowych technologii” 

  jest współfinansowany przez Unię Europejską   

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie 
 

I. Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady, warunki oraz kryteria naboru uczestników/czek 

do udziału w projekcie „NEW – TECH – Program rozwoju praktycznych kompetencji 
nauczycieli zawodów branż nowych technologii” (zwanego dalej projektem). 

2. Projekt realizowany jest przez firmę COMBIDATA Poland sp. z o. o w ramach Priorytetu III 

Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.4.Otwartość systemu edukacji w kontekście 

uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie 

– projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

3. Projekt realizowany jest w okresie od 03.09.2012 roku do 31.08.2015 roku. 

4. Wsparciem zostanie objętych 400 nauczycieli/lek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek 

praktycznej nauki zawodu z publicznych zasadniczych szkół zawodowych, techników  

i techników uzupełniających z terenu całej Polski, kształcących w  co najmniej 1 z 12 

zawodów z 4 branż nowych technologii objętych projektem: 

A) BRANŻA INFORMATYCZNA (IT)  

- Technik cyfrowych procesów graficznych 

- Technik Informatyk 

- Technik urządzeń audiowizualnych  

B) BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA: 

- Technik telekomunikacji 

- Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 

- Technik teleinformatyk  

C)  BRANŻA ELEKTRONICZNA 

- Monter-elektronik 

- Technik elektronik 

D)  ELEKTROENERGETYKA: 

- Elektromechanik pojazdów samochodowych, 

- Elektromechanik 

- Technik elektryk  

- Technik energetyk.  

5. Projekt uwzględnia problematykę stereotypu płci w zawodzie nauczyciela. Kryteria rekrutacji 

zostały przygotowane z uwzględnieniem problematyki równości płci w zakresie nauczycieli 

zawodów technicznych. 

6. Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o następujących pojęciach, należy przez nie 
rozumieć: 

 Nauczyciel/-ka Przedmiotu Zawodowego – nauczyciel spełniający kryteria określone 

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 marca 2009 roku 

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia 

szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 

400), 
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  Instruktor/-ka Praktycznej Nauki Zawodu – instruktor spełniający wymogi określone 

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010 roku 

w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626), 

  Przedsiębiorstwo – zgodnie z definicją obowiązująca w konkursach nr 

1/POKL/3.4.3/2010 oraz nr 1/POKL/3.4.3/2011 pod pojęciem przedsiębiorstwa 

rozumie się wszystkich potencjalnych pracodawców, którzy mogą zatrudnić 
absolwentów szkół zawodowych poszczególnych zawodów.  

 

 

II. Kryteria rekrutacji 

 
1. W projekcie mogą brać udział osoby, które: 

a) wyrażą wolę uczestnictwa w projekcie (Deklaracja uczestnictwa zawarta w Ankiecie 

rekrutacyjnej), 

b) udostępnią dane osobowe w zakresie określonym przez Instytucje Zarządzającą,  

z zastrzeżeniem zapisów Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 i wyrażą zgodę na ich 

przetwarzanie w związku z przystąpieniem do projektu (odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie),  

c) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udział w projekcie, 

d) spełniają łącznie następujące kryteria: 

 

 są zatrudnione jako Nauczyciele/lki Przedmiotów Zawodowych lub jako 

Instruktorzy/ki Praktycznej Nauki Zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, 
technikach oraz technikach uzupełniających (zatrudnienie potwierdzone 

Zaświadczeniem od dyrektora szkoły o zatrudnieniu i zgodzie na udział w ramach 

działań organizowanych w trakcie roku szkolnego) 

 kształcą w zawodach 4 branż nowych technologii objętych projektem: 

 IT 

 TELKOMUNIKACJA  

 ELEKTRONIKA 

 ELEKTROENERGETYKA 

w tym w co najmniej jednym z 12 PONIŻSZYCH ZAWODACH: 

 

 Technik cyfrowych procesów graficznych 

 Technik informatyk 

 Technik urządzeń audiowizualnych 

 Technik telekomunikacji 

 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 

 Technik teleinformatyk 

 Monter - elektronik 

 Technik elektronik 

 Elektromechanik pojazdów samochodowych 

 Elektromechanik 

 Technik elektryk 
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 Technik energetyk 

 

e) złożą do Biura rekrutacyjnego prowadzonego przez COMBIDATA  Poland sp. z o. o. przy  

ul. Żwirki i Wigury 15,  81-387 Gdynia komplet podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej, na 
który składa się: 

 Ankieta rekrutacyjna wraz z Deklaracją uczestnictwa w projekcie 

 Zaświadczenie od dyrektora szkoły o zatrudnieniu i zgodzie na udział w ramach 

działań organizowanych w trakcie roku szkolnego  

 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym do uzyskania planowanej wnioskiem  

o dofinansowanie ilości osób. W przypadku większej ilości chętnych przy kwalifikacji 
uczestnika/czki do projektu uwzględniane będą kryteria: 

a) 10 punktów przyznawane dla osoby, która w ostatnich 3 latach nie brała udziału w praktykach 

w przedsiębiorstwie  (na podstawie Zaświadczenia dyrektora szkoły), 

b) 10 punktów dla Instruktora/ ki Praktycznej Nauki Zawodu z uwagi na niedoreprezentowanie w 
grupie docelowej.  

III. Warunki rekrutacji 
 

1. Kandydat/ka będzie przyjęty/a do projektu przez Komisję Rekrutacyjną po spełnieniu 

kryteriów rekrutacji opisanych w § II niniejszego Regulaminu pod warunkiem dostępności 

miejsc. 

2. W przypadku większej liczby chętnych utworzona zostanie Lista rezerwowa wg punktacji, 

kolejności zgłoszeń i z podziałem na płeć. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu 

pierwsza w kolejności z listy rezerwowej osoba będzie mogła przystąpić do projektu, po 

ustaleniu możliwości wprowadzenia jej na danym etapie zaawansowania przez organizatora 

projektu., Rekrutacja i kwalifikacja zostaną przeprowadzone zgodnie z polityką równych 
szans. Dokumenty wymagane przy rekrutacji: 

a) Ankieta Rekrutacyjna dla Uczestników/czek projektu – podpisana przez 

Uczestnika/czkę projektu. 

Ankieta powinna zawierać:  

 wszystkie wymagane dane osobowe uczestnika/czki, 

 dane szkoły, 

 Deklarację uczestnictwa w projekcie, 

 Datę  wypełnienia Ankiety wraz z Deklaracją 

b) Zaświadczenie Dyrektora Szkoły o zatrudnieniu i zgodzie na udział w ramach działań 
organizowanych w trakcie roku szkolnego  – podpisane przez Dyrektora Szkoły. 

Zaświadczenie powinno zawierać: 

 deklarację woli współpracy szkoły w ramach projektu, 

 deklarację gotowości do zawarcia umowy współpracy szkoły w ramach 

projektu po zakwalifikowaniu Uczestnika/czki do projektu, 

 zaświadczenie o zatrudnieniu Uczestnika/czki oraz informację o przedmiotach 

zawodowych, do nauczania, których uprawniony/a jest Uczestnik/czka,  

a także z jakimi kierunkami i obszarami kształcenia te przedmioty są 
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związane, 

 informację o fakcie uczestniczenia lub nieuczestniczenia Uczestnika/czki  

w praktykach w przedsiębiorstwie w zakresie nauczanego przedmiotu 

zawodowego w okresie ostatnich trzech lat, 

 

c) Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - 

podpisane przez Uczestnika/czkę projektu. 

 

3. Dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełniane z użyciem formularza aplikacyjnego 

znajdującego się na portalu projektu http://newtech.eduportal.pl w zakładce „Rekrutacja”. 

4. Po wydrukowaniu z aplikacji portalowej wypełnionych dokumentów, komplet oryginałów 

podpisanych przez właściwe osoby ww. dokumentów powinien być dostarczony do Biura 

Projektu na adres ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia z dopiskiem „REKRUTACJA 

NEW-TECH”. 
5. Rekrutacja trwać będzie od 06.12.2012 do wyczerpania miejsc w projekcie. 

6. Kandydaci przyjęci do projektu zostaną poinformowani o tym fakcie pocztą elektroniczną. 

Informacje o przyjęciu kandydatów zostaną również wysłane pocztą elektroniczną do szkół. 

7. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby uczestników/czek przeprowadzona zostanie 

rekrutacja uzupełniająca z zastosowaniem niniejszego regulaminu.  

 

IV. Warunki uczestnictwa 

 

1. Udział w Programie Doskonalenia Zawodowego i Praktycznego w ramach Projektu jest 

bezpłatny, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych. 

2. Program wsparcia dla Uczestników w projekcie obejmuje: 

a) warsztaty przygotowujące do praktyk – 3 dni x 6 godzin, 

b) 2-tygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach odpowiadających branżom, w których 

uczą zawodu Uczestnicy/czki,  realizowane w 2 częściach w odstępach czasowych po 

5 dni roboczych x 8 godzin, 

c) wyjazdy studyjne do firm  zagranicznych - 5 –dniowe, 

d) wsparcie dydaktyczne praktycznego doskonalenia uczestników poprzez dostęp do 

portalu edukacyjnego, na którym będą udostępnione materiały na portalu projektu 

m.in.: 

 interaktywne prezentacje multimedialne dotyczące najnowszych osiągnięć, 

zastosowań technicznych, technologicznych i organizacyjnych w 4 branżach 

objętych praktykami, 

 kompendium praktyk: Prezentacje - sprawozdania stworzone przez 

uczestników  po I części praktyk i wyjazdów, Forum, Grupy dyskusyjne, Faq-

najczęstsze pytania i odpowiedzi, informacje organizacyjne, 

 materiały dydaktyczne z  warsztatów, 

 materiały do praktyk – m.in. programy praktyk, instrukcje organizacyjne. 

 

3. Szkołom współpracującym w projekcie zostanie zapewniony: 

a) Bezpłatny dostęp do portalu edukacyjnego projektu i materiałów tam zawartych 

b) Możliwość udziału w 2 dniowym spotkaniu panelowym  dot. podnoszenia praktycznych  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany przez  COMBIDATA Poland sp. z o.o.  w ramach umowy o dofinansowanie projektu w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, 

Działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życia” , Poddziałanie: 3.4.3 

„Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe”. 
 

Projekt „NEW-TECH Program rozwoju praktycznych kompetencji nauczycieli zawodów branż nowych technologii” 
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kompetencji nauczycieli, udoskonalenia programów praktyk, wymiany doświadczeń  

z przedsiębiorstwami. 

4. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji projektu będą ogłaszane przez 

Realizatora projektu na stronie internetowej http://newtech.eduportal.pl. Informacje 

organizacyjne Uczestnikom/czkom będą również przekazywane drogą mailową lub pocztą 

tradycyjną albo telefonicznie. 

5. Osoby biorące udział w projekcie zobowiązane są do uczestnictwa we wszystkich formach 

wsparcia, określonych w programie wymienionych w § IV pkt. 2 niniejszego regulaminu. 

Uczestnictwo we wszystkich ww. formach wsparcia jest warunkiem ukończenia projektu                      

i otrzymania dyplomu ukończenia Programu Praktyk i Doskonalenia Zawodowego. 

6. Program realizowany będzie głównie w dni robocze w trakcie roku szkolnego przy 

uzgodnieniu terminu z uczestnikiem i dyrekcją szkoły. 

7. Uczestnicy/czki warsztatów przygotowujących do praktyk otrzymają bezpłatne materiały 

szkoleniowe. 

8. Uczestnicy/czki praktyk w przedsiębiorstwach będą mieli zagwarantowaną odzież ochronną, 

zostaną także zakupione na potrzeby praktyk materiały zużywane w ich trakcie. 

9. Uczestnicy projektu zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków 

w trakcie pobytu na poszczególnych formach wsparcia, jak również w trakcie dojazdu do 

miejsc organizowanego wsparcia. 

10. Uczestnicy/czki wyjazdu studyjnego otrzymają zwrot kosztów dojazdu na miejsce zbiórki na 

wyjazd. W ramach wyjazdu studyjnego uczestnicy będą mieli zagwarantowany przejazd 

autokarem, noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie. 

11. Po ukończeniu programu Uczestnik/czka otrzyma dyplom ukończenia Programu Praktyk  

i Doskonalenia Zawodowego. Warunkiem ukończenia programu i otrzymania dyplomu jest 

udział we wszystkich formach wsparcia w Projekcie. 

12. Obowiązkiem Uczestnika/czki projektu jest: 

a)  spełnianie wymagań i akceptacja wszystkich zapisów Regulaminu Rekrutacji  

i Udziału w projekcie, 

b) udział we wszystkich prowadzonych w ramach projektu formach wsparcia  

w ustalonych terminach i miejscach, 

c) przygotowanie prezentacji – sprawozdania ze zrealizowanej pierwszej części praktyk 

w okresie do 1 miesiąca od daty zakończenia tego etapu praktyk, 

d) skorzystanie z min.1 z 4 interaktywnych prezentacji multimedialnych dot. 

najnowszych osiągnięć i zastosowań technicznych, organizacyjnych  

i technologicznych w branżach objętych projektem umieszczonych na portalu 

edukacyjnym Projektu, 

e)  przestrzeganie zasad obowiązujących na poszczególnych etapach realizacji projektu 

uzupełnianie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu,  

a w szczególności: podpisywanie list obecności, potwierdzeń odbioru udzielonych 

świadczeń oraz innych dokumentów projektowych, wypełniania ankiet dotyczących 

realizowanych warsztatów i innych działań oraz wszelkich narzędzi ewaluacyjnych 

wskazanych przez Organizatora a związanych z realizacją projektu. 

13. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/czka jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować Biuro Projektu telefonicznie pod numerem telefonu 58 5509545/58 5509532  

lub mailowo: biuro.newtech@combidata.pl, a następnie po otrzymaniu wzoru Oświadczenia o 

mailto:biuro.newtech@combidata.pl
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rezygnacji uczestnika z projektu NEW-TECH przesłać podpisany dokument na adres: Biuro 

Projektu NEW-TECH ul. Żwirki i Wigury 15, 81-387 Gdynia 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji tj. 

06.12.2012r. 

3. Niniejszy Regulamin dostępny będzie do wglądu w Biurze Projektu oraz na stronie 

internetowej Realizatora Projektu. 

4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych 

EFS, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

5. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej projektu 

http://newtech.eduportal.pl  przez cały okres realizacji projektu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie  

i sporządzenia Aneksu do Regulaminu, która zacznie obowiązywać od momentu 

opublikowania go  na stronie internetowej projektu http://newtech.eduportal.pl.. 

 

 

 


