Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0016/18-00 pn. „Nowoczesne inspiracje” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

REGULAMIN REKRUTACJI
INFORMACJA O PROJEKCIE
1. Regulamin ten określa zasady rekrutacji do projektu pn „Nowoczesne inspiracje”
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
3. Projekt realizowany jest w okresie czasu 01.01.2019 – 31.12.2020
4. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi
5. Uczestnikami projektu są uczniowie i nauczyciele ZSPM w Łodzi.
CEL I ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 12 nauczycieli oraz 70 uczniów poprzez
uczestniczenie w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, szkoleniach, kursach i stażach zawodowych, a także
doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.
ZASADY REKRUTACJI W PROJEKCIE
Kryteria formalne
- uczeń ZSPM kierunku:
Technik Przemysłu Mody
Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
- złożenie w terminie kompletu dokumentów
- wiek poniżej 18 lat - zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie
- pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych
- frekwencja na zajęciach z I. semestru 2018/2019
Kryteria merytoryczne
- wiek poniżej 18 lat - zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie
- pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych
( 1- pkt. ocena dostateczna, 2-pkt. ocena dobra, 3-pkt. ocena bardzo dobra
- frekwencja na zajęciach z I. semestru 2018/2019 (min 65%) 1 pkt. z każde kolejne 5%
- wysoka motywacja i chęć udziału w zajęciach dodatkowych (na podstawie rozmów z pedagogiem, który
ocenia powyższe cechy w skali 1-5).
- potrzeba ukierunkowania zawodowego (ocena jw.)
Kryterium premiujące:
- ON + 5pkt
- osoby o niskim statucie mat + 1 pkt (ośw. o dochodach)
Decyduje olejność zgłoszeń
W przypadku większej liczby chętnych powstaną listy rezerwowe.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 29.01.2019r. ZSPM – biuro projektu (p. M. Piechota)
TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 30.01.2019r.
Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do projektu wezmą udział w strażach/praktykach u pracodawców oraz w
zajęciach grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym.

