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Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej 

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „MOGĘ WIĘCEJ” 

 
Nr Projektu WND-POKL.09.02.00-10-024/11 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt „MOGĘ WIĘCEJ” (Nr Projektu WND-POKL.09.02.00-10-024/11) 

realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, ul. Krakowskie 

Przedmieście 58, 98-200 Sieradz, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

1. Biuro Projektu:  Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, ul. Krakowskie 

Przedmieście 58, 98-200 Sieradz, internat sala nr 22. 

2. Okres realizacji Projektu: 01.09.2011r.- 31.07.2013 r. 

3. Informacje o Projekcie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka                      

w zakładce projekty unijne www.sosw-webd.pl; w gablocie informacyjnej w szkole, na 

terenie Starostwa Powiatowego w Sieradzu, plakatach, w środkach masowego 

przekazu. 

4. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie „MOGĘ WIĘCEJ”. 

2. Projekt zakłada uczestnictwo minimum 65 beneficjentów ostatecznych (uczestników 

projektu). 

 

§ 3 

Charakterystyka projektu 

 

 1. Celem głównym Projektu jest  podniesienie poziomu przygotowania zawodowego,             

zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych u 65 uczniów/uczennic                   

ZSZ Nr 3  i SPP   w Sieradzu poprzez realizację cyklu zajęć ujętych w projekcie do 

31.07.2013r. 

2. Cele szczegółowe Projektu to:  

      1)   zdobycie nowych kwalifikacji poprzez udział w kursach specjalistycznych, 

2) podniesienie wiedzy n/t skutecznego wejścia na rynek pracy uczestników Projektu 

poprzez udział  w zajęciach akademii rozwoju zawodowego,  

3) wzrost umiejętności szkolnych poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-  
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wyrównawczych    i specjalistycznych, 

 

4) wzrost kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach akademii rozwoju   

osobistego,  

    5) wzrost kompetencji społecznych  poprzez udział w akademii rozwoju społecznego. 

    3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

§ 4 

 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: 

1) są uczniami/uczennicami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 lub Szkoły 

Przysposabiającym do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym              

w Sieradzu, 

2) posiadają orzeczenie do kształcenia specjalnego, 

3) są zameldowani na terenie województwa łódzkiego. 

2. Dodatkowo oprócz kryteriów formalnych wymienionych w pkt1 § 3 uczestnik Projektu 

musi spełnić następujące warunki: 

1) zapoznać się z treścią Regulaminu Projektu, 

2) wypełnić i złożyć w terminie poprawnie wypełniony formularz rekrutacyjny, 

deklarację udziału w projekcie oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych na potrzeby realizacji Projektu. 

3. W przypadku niepełnoletności ww. dokumentację wypełnia i podpisuje rodzic lub 

prawny opiekun  dziecka. 

4. Poprzez spotkania informacyjne, ankiety dotyczące profilu kandydata, jego potrzeb, 

oczekiwań, wyłonionych zostanie minimum 65 beneficjentów. 

5. W przypadku większej ilości chętnych stworzone zostaną listy rezerwowe.  

6. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z polityką równych szans-z jednakowym dostępem do 

informacji, edukacji, wyboru zajęć, kursów.   

7. Rekrutację przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. 

8. Zajęcia będą tak zorganizowane, aby umożliwić uczestnictwo w nich również 

uczennicom, które są matkami. 
 

 

§ 5 Zakres wsparcia 

 

1. W ramach projektu przewidziane są następujące zajęcia: 

1) Zadanie 1 (realizowane dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej) - kursy 

specjalistyczne (wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań),  

            a) kierowca-operator wózków jezdniowych,  

  b) wizaż,  

  c) kelner barman,  

            d) prawo jazdy kategorii B. 

2) Zadanie 2  - akademia rozwoju zawodowego.  Będą tu realizowane warsztaty:  

 a) zawodowe teoretyczne (realizowane dla uczniów ZSZ), 

 b) praktyczne 
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(realizowane dla uczniów ZSZ), 

 c) kursy teoretyczne (realizowane dla uczniów ZSZ), 

 d) pielęgnacja terenów zielonych (realizowane dla uczniów SPP), 

 e) obsługa maszyn i urządzeń biurowych (realizowane dla uczniów SPP), 

 

 f) rękodzieło (realizowane dla uczniów SPP), 

 g) manufaktura pięknych przedmiotów (realizowane dla uczniów SPP), 

 h) doradztwo zawodowe (realizowane dla uczniów ZSZ, SPP). 

3) Zadanie 3- akademia rozwoju umiejętności szkolnych. Będą tu realizowane zajęcia 

dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne: 

            a) terapia EEG/AVS (realizowane dla uczniów ZSZ, SPP , wymagających wsparcia              

w tym zakresie), 

            b) komunikacja alternatywna (dla uczniów SPP, wymagających wsparcia w tym 

zakresie), 

            c) logopedia (dla uczniów ZSZ, SPP, wymagających wsparcia w tym zakresie), 

            d) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze-j. polski (realizowane dla uczniów ZSZ), 

            e) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- matematyka (realizowane dla uczniów ZSZ), 

            f) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (realizowane dla uczniów SPP). 

4) Zadanie 4- akademia rozwoju osobistego- zajęcia dodatkowe ukierunkowane na 

rozwój kompetencji kluczowych. Będą tu realizowane: 

            a) język niemiecki (realizowane dla uczniów ZSZ), 

            b) przedsiębiorczość (realizowane dla uczniów ZSZ), 

            c) technologia informacyjna (realizowane dla uczniów ZSZ, SPP). 

5) Zadanie 5- akademia rozwoju społecznego- poprawa kompetencji społecznych, zajęcia 

dodatkowe, pozalekcyjne. Będą tu realizowane następujące działania: 

a) zdrowe żywienie (realizowane dla uczniów SPP), 

b) przedsiębiorczość (realizowane dla uczniów SPP), 

c) kreatywność (realizowane dla uczniów SPP), 

d) ekspresja  (realizowane dla uczniów SPP), 

e) zdrowy styl życia/profilaktyka (realizowane dla uczniów ZSZ, SPP).  

2. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej 

Projektu oraz w Biurze Projektu . 

3.Zajęcia realizowane w ramach Projektu będą uzgodnione z dyrektorem szkoły, będą się 

odbywały  w dniach nauki szkolnej oraz będą dostosowane do planu zajęć szkolnych, planu 

pracy internatu oraz planu lekcji uczestnika zajęć i jego indywidualnych możliwości 

rozwojowych. 

4. Zajęcia odbywać się będą na terenie SOSW w Sieradzu, prowadzone będą przez 

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 

 

 

 

 

Opracowanie: Asystent Koordynatora Projektu: Katarzyna Dawid-Jędrysiak 

 

 

Sieradz,10.09.2011r. 
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