
 
 Projekt nr RPLD.11.03.02-10-0006/21 pn. ” Budujemy naszą przyszłość” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI 
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I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady organizacji zajęć w 

Projekcie: „Budujemy nasza przyszłość” realizowanym w ramach Osi priorytetowej 

– XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020. 

2. Wnioskodawcą Projektu jest Miasto Łódź/Zespół Szkół Budowlano- Technicznych im. 

dr. Stefana Kopcińskiego w Lodzi  

3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.  

4. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:  

a) Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

b) Regulaminem konkursu RPLD.11.03.02-IZ.00-10-001/21 

c) Umową o dofinansowanie Projektu.  

5. Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół Budowlano- Technicznych im. dr. Stefana 

Kopcińskiego w Lodzi  

6. Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2022r. – 30.04.2023r. 

7. Wartość projektu 500 000,00 zł. 

II. Cel projektu oraz grupa docelowa 
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Budowlano- Technicznych imienia dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi w terminie od 

01.11.2022 r. do 30.04.2023 r., realizowane we współpracy z otoczeniem społ.-

gospodarczym, ukierunkowane na dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia 

zawodowego w ZS/BT do regionalnego rynku pracy, poprawę zdolności do zatrudnienia 56 

uczniów (7K/49M) placówki, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 9n-li (6K/3M) 

kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz poprzez 

organizację dla uczniów: staży, dodatkowych szkoleń/zajęć podnoszących 

kompetencje/kwalifikacje zawodowe (kurs koparko- ładowarki, wózków widłowych, 

wykonywanie ścian i sufitów w warunkach suchej zabudowy) oraz zajęć podnoszących 

kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (wyrównawczych z matematyki i jęz. 

angielskiego).   

III. Zakres wsparcia 

1. Uczniów poprzez udział w n/w zajęciach : 

a) Kurs operatora wózków jezdniowych (zadanie 3): 
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Skierowany do 14 uczestników projektu kierunku technik budownictwa, technik 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, realizowany 

w wymiarze  67h/gr. 

Łącznie w okresie realizacji projektu: 134h (2gr.*67h/gr.) dla 14UP(2gr.*7UP) 

  

b) Kurs koparko- ładowarki (zadanie 3) 

Skierowany do 14 uczestników projektu kierunku technik budownictwa, technik 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, realizowany 

w wymiarze 134h/gr. 

Łącznie w okresie realizacji projektu: 268h (2gr.*134h/gr.) dla 14UP(2gr.*7UP). 

 

c) Zajęcia wyrównawcze z matematyki(zadanie 4) 

Skierowane do 18 uczestników projektu kierunku technik budownictwa oraz technik 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, realizowane w wymiarze 20h/gr 

Łącznie w okresie realizacji projektu: 60h (3gr.*20h/gr.) dla 18UP(3gr.*6UP). 

 

d) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego(zadanie 4) 

Skierowane do 18 uczestników projektu kierunku technik budownictwa oraz technik 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, realizowane w wymiarze 20h/gr 

Łącznie w okresie realizacji projektu: 60h (3gr.*20h/gr.) dla 18UP(3gr.*6UP). 

 

e) Zajęcia z wykonywanie ścian i sufitów (zadanie 5) 

Skierowane do 12 uczestników projektu kierunku monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie , realizowane w wymiarze 30h/gr 

Łącznie w okresie realizacji projektu: 60h (2gr.*30h/gr.) dla 12UP(2gr.*6UP). 

 
f) Organizacja we współpracy z pracodawcami staży dla uczniów (Zadanie 6)- dla 20 

uczestników projektu w wymiarze 150h/ucznia, realizowane na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy szkołą, pracodawcą i uczniem.  

 
 

2. Nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w ramach n/w szkoleń/ kurów 

( zadanie 2): 

a) Szkolenie AutoCAD realizowane w 1 gr(2K/1M) w wymiarze 30h/gr 

b) Kurs certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami 

elektrycznymi realizowane w 1 gr(2K/1M) w wymiarze 40h/gr 

c) Kurs certyfikowany instalator pomp ciepła z projektowaniem pomp ciepła realizowane 

w 1 gr(2K/1M) w wymiarze 40h/gr. 

d) Szkolenie dla nauczycieli z obsługi zakupionego w ramach projektu sprzętu 

realizowane  w 2 gr(4-5 n-li) w wymiarze 6h/gt. 
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3. Procedury rekrutacji 
 

Osobą odpowiedzialną za rekrutację jest Koordynator projektu. 

Rekrutacja prowadzona  będzie  na terenie Zespołu Szkół Budowlano- Technicznych im. dr. 

Stefana Kopcińskiego w Łodzi  w terminie : IX 2022r. zgodnie z zasadą równości szans płci i 

niedyskryminacji. 

Dostępność osób z niepełnosprawnościami (Oz/N) na etapie rekrutacji zostanie w projekcie 

zapewniona poprzez: 

a) Dotarcie do osób z niepełnosprawnościami zostanie zapewnione poprzez spotkania 

bezpośrednie oraz poprzez informacje zawarte na  stronie projektu ze standardem 

WCAG 2.1,  

b) Osoby z niepełnosprawnościami zgłaszające się do projektu, spełniające kryteria 

formalne, zostaną do niego obligatoryjnie przyjęte, 

c) Produkty i działania służące rekrutacji uwzględniać będą zasadę dostępności i 

niedyskryminacji: zgodne ze standardem WCAG 2.1, zawierać będą informacje o 

dostępności architektonicznej, informacyjnej, o możliwości korzystania z tłumaczeń 

na język migowy i asystentów. 

Realizator projektu informuje o możliwości korzystania w ramach projektu przez osoby z 

niepełnosprawnościami z tłumaczeń na jęz. migowy  oraz z asystentów osób z 

niepełnosprawnościami. 

Realizator przekazuje poniżej informację nt. dostępności architektoniczne i informacyjnej 

projektu:  

Budynek ZSB-T w Łodzi nie jest przystosowany architektonicznie dla osób 

niepełnosprawnych. Budynek składa się z części głównej oraz dwóch skrzydeł . By dostać się 

do szkoły wejściem głównym trzeba pokonać schody zewnętrzne i wewnętrzne. Szkoła składa 

się z 4 poziomów, nie posiada windy ani platform podjazdowych. Na poziom -1 można dostać 

się wejściem w lewym skrzydle. Drzwi do większości  pomieszczeń są nieprzystosowane  dla 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety również nie są przystosowane dla 

osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada własny parking, na którym nie ma wydzielonych 

miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Szkołą zapewnia możliwość wstępu z psem 

asystującym po wcześniejszym poinformowaniu, tak aby bezpiecznie zapewnić komunikację. 

Szkołą nie ma tłumacza języka migowego i nie zapewnia takiej dostępności. Strona internetowa 

jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04.04.2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w pokoju kierownika gospodarczego i na stronie 

szkoły pod adresem: www.zsbt-lodz.pl, w tym: regulamin projektu, formularz zgłoszeniowy, 

zgoda rodziców/ opiekunów na uczestnictwo dziecka w projekcie, zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych (oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 5). 

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszenia 

uczestnika do projektu złożonego w biurze projektu w pok. nr 114- pok. kierownika 

gospodarczego; 

W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.  
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