OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY

Regulamin naboru nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doradców edukacyjno-zawodowych
ubiegających się o refundacje kosztów z tytułu opłat związanych
z odbyciem studiów podyplomowych lub kursów nadających kwalifikacje zawodowe
w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji nauczycieli
kształcenia zawodowego oraz doradców edukacyjno-zawodowych ubiegających się o refundacje
kosztów z tytułu opłat związanych z odbyciem studiów podyplomowych lub kursów nadających
kwalifikacje zawodowe.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Projekcie – oznacza to projekt pn. W „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”
realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka
Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.;
2) Realizatorze - oznacza to realizatora projektu, czyli Regionalny Zespół Placówek Wsparcia
Edukacji w Opolu;
3) Studia podyplomowe – rozumie się przez to formę uzyskania kwalifikacji zawodowych do
nauczania określonego przedmiotu w danym zawodzie.
4) Kurs kwalifikacyjny – rozumie się przez to formę uzyskania kwalifikacji zawodowych do
nauczania określonego przedmiotu w danym zawodzie.
5) Szkoła – rozumie się przez to objętą wsparciem w ramach Projektu placówkę oświatową
prowadzącą kształcenie zawodowe w województwie opolskim
6) Uczestnik projektu – rozumie się przez to nauczyciela, który został zakwalifikowany do
udziału w działaniach w ramach projektu,.
3. Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
Cel i założenia projektu
Wsparcie nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu województwa opolskiego
poprzez dofinansowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaty czesnego za studia podyplomowe lub
kursu kwalifikacyjnego w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji w obszarach deficytowych i kluczowych dla regionu branżach zawodowych.

§3
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Kryteria oraz warunki uzyskania dofinansowania
1. W projekcie przewidziano dofinansowanie studiów podyplomowych i/lub kursów kwalifikacyjnych dla 20 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyskujących kwalifikacje zawodowe oraz 5 nauczycieli uzyskujących kwalifikacje doradcy edukacyjno-zawodowego.
2. Wysokość dofinansowania na jednego uczestnika to kwota 2000 zł (brutto) wypłacana uczestnikowi spełniającemu warunki i zakwalifikowanemu do otrzymania dofinansowania zgodnie z uregulowaniem niniejszego regulaminu.
3. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać wysokości czesnego, jakie uczestnik ponosi
z tytułu uzyskania dodatkowych kwalifikacji.
4. Informacje o terminach rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu, stronach
internetowych, tablicach informacyjnych szkół.
5. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie dofinansowania w projekcie jest:
1) Zarejestrowanie się na platformie elearningowej projektu „Kształcenie zawodowe” pod
adresem http://platforma.ksztalceniezawodowe.eu/ oraz pobranie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych. (klucz do kursu otrzymają dyrektorzy szkół)
Oraz złożenie:
2) Pisemnego wniosku do dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji
w Opolu stanowiącego Załącznik nr 1
3) Wypełnionego i podpisanego przez nauczyciela formularza zgłoszeniowego stanowiącego
Załącznik nr 2 do Regulaminu,
4) Wypełnionej i podpisanej przez nauczyciela deklaracji wraz z oświadczeniem udziału
w projekcie stanowiących Załącznik nr 3 do Regulaminu,
5) Oświadczenia uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych – stanowiącego
Załącznik nr 4 do Regulaminu
6) Oświadczenie Dyrektora szkoły oraz Organu prowadzącego o potrzebie podjęcia przez
nauczyciela dodatkowej formy uzupełnienia kwalifikacji, poprzez udział w studiach podyplomowych lub kursie kwalifikacyjnym., stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu,
6. Dokumenty rekrutacyjne nauczyciele składają w biurze podawczym RZPWE lub wysyłają na adres:
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27 z dopiskiem Refundacja do studiów w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.
7. Zatwierdzenia ostateczniej listy uczestników dokonuje komisja powołana przez kierownika projektu.
8. O zakwalifikowaniu się do przyznania dofinansowania decydować będzie:
1) Kolejność dostarczenia dokumentów. (decyduje data wpływu do biura podawczego
RZPWE liczona od dnia publikacji ogłoszenia o naborze do ubiegania się o dofinansowanie do studiów dla nauczycieli kształcenia zawodowego uczestniczących w projekcie
„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” na stronie projektu
http://ksztalceniezawodowe.eu/ .
2) Kompletność dostarczonych dokumentów.
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3) Oświadczenie Dyrektora szkoły oraz Organu prowadzącego o potrzebie podjęcia przez
nauczyciela dodatkowej formy uzupełnienia kwalifikacji, poprzez udział w studiach podyplomowych lub kursie kwalifikacyjnym., stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu
4) Miejsce zamieszkania uczestnika (pierwszeństwo mają osoby zamieszkujące na terenach
wiejskich określonych zgodnie z klasyfikacją DEGURBA stanowiącą załącznik nr 6 do Regulaminu.
5) Kwalifikacja wpisująca się w kluczowe obszary rozwoju z uwzględnieniem technologii i
wiedzy regionalnej województwa opolskiego przedstawionej w tabeli 14, Załącznika nr 1
do Uchwały Nr 3602/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Regionalna Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020
9. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie poszczególnych nauczycieli zostanie
przekazana dyrektorom szkół i poszczególnym nauczycielom.
10. Kwota dofinansowania w wysokości 2000 zł (brutto) zostanie wypłacona uczestnikowi po zakończeniu studiów najpóźniej do 30 czerwca 2022 r i przedstawieniu:
1) Dowodu wpłaty czesnego,
2) Dyplomu/świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i/lub kursu kwalifikacyjnego,
3) Danych do przelewu.
§4
Postanowienia końcowe
1. Wszelkich informacji dotyczących wypłaty dofinansowania udziela biuro projektu „Opolskie
szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji,
45-315 Opole, ul. Głogowska 27
– Mieczysław Biel pokój 1.16 tel. 608869204; mail: mbiel@rzpwe.opolskie.pl
– kierownik projektu Bartłomiej Piechaczek pokój 1.15 tel. 723 446 069 mail: bpiechaczek@rzpwe.opolskie.pl
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