Projekt współfinansowny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin konkursu
pn. „Kreatywna szkoła VI”,
organizowanego w ramach projektu
„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
I. Założenia organizacyjne konkursu
1. Konkurs jest organizowany w ramach Projektu pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa –
Nowoczesny Region”, realizowanego przez
Marszałkowski

Województwa

Województwo Świętokrzyskie - Urząd

Świętokrzyskiego/Departament

Polityki

Regionalnej/Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w partnerstwie ze Świętokrzyskim
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, Gminą Kielce – Centrum
Kształcenia Praktycznego w Kielcach, Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców
Prywatnych Lewiatan oraz we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli.
2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz
kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości

kształcenia

zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
3. Organizatorem Konkursu jest Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski
Województwa

Świętokrzyskiego,

Departament

Polityki

Regionalnej,

Oddział

ds. Innowacji i Transferu Wiedzy - Lider projektu
4. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczniowie/uczennice uczestniczący w Projekcie
pn.: „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”.
5. Każda szkoła biorąca udział w projekcie może nadesłać dowolną ilość formularzy
zgłoszeniowych. Aktualne informacje o Konkursie będą publikowane na stronie
internetowej Projektu http://nowoczesnaszkola.spinno.pl/
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II. Cele konkursu

1. Aktywacja uczniów/uczennic w obrębie swoich przedmiotów zawodowych, zwiększenie
ich zaangażowania w zajęcia pozalekcyjne.
2. Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów.
3. Popularyzacja wśród młodzieży wiedzy nt. Turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej.
III. Udział w Konkursie
Warunkiem udziału w konkursie jest poprawne uzupełnienie i przesłanie do Organizatora
formularza zgłoszeniowego wraz z krótkim opisem zainteresowań i uzasadnieniem udziału
w krajowej wizycie edukacyjnej w Poznaniu w dniach 8-9 lutego 2018 r., połączonej
z wizytą na Targach TOUR SALON w Poznaniu.
Rekrutacja: Uczniowie, którzy są uczestnikami projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa –
Nowoczesny Region”, na kierunkach zgodnych z inteligentną specjalizacją związaną
z Turystyką zdrowotną i prozdrowotną na kierunkach: Technik żywienia i usług
gastronomicznych, Terapia zajęciowa, Technik obsługi turystycznej lub pokrewną, zostają
zgłoszeni przez szkołę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik
do Regulaminu Konkursu. Formularz, zatwierdzony przez dyrektora szkoły, należy złożyć drogą
elektroniczną (skan) na adres mailowy agnieszka.fuginska@sejmik.kielce.pl lub pocztą na adres
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej,
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78, 25501 Kielce, w terminie do 15 stycznia 2018 r. (decyduje data wpływu formularza).
Wybór laureatów: Konkurs ma na celu wybór najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów ze
wszystkich szkół uczestniczących w projekcie, które kształcą na kierunku Technik żywienia
i usług gastronomicznych lub pokrewnym. Oceniane będą w pierwszej kolejności: średnia ocen
na świadectwie kończącym rok szkolny 2016/2017 z przedmiotów kierunkowych, dodatkowa
aktywność ucznia w tej dziedzinie
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przedmiotowych, udział w spotkaniach, kółkach zainteresowań oraz grupach dyskusyjnych itd.),
stopień z zachowania na świadectwie kończącym rok szkolny 2016/2017 oraz uzasadnienie
uczestnictwa w wizycie edukacyjnej. Dodatkowe punkty, zgodnie z ogólnymi warunkami
projektu, zostaną przyznane kobietom oraz uczniom/uczennicom zamieszkałym na terenach
wiejskich.

Uwaga!
Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany przez Dyrekcję szkoły,
ucznia/uczennicę oraz jednego z rodziców/opiekunów prawnych ucznia/uczennicy.
Ocena formularzy konkursowych zostanie przeprowadzona maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych
od zakończenia terminu naboru. Uczniowie/uczennice, których formularze uzyskają największą
liczbę punktów, zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w krajowej wizycie edukacyjnej,
połączonej z wizytą na Targach TOUR SALON w Poznaniu w dniach 8-9 lutego 2018 r.
W wizycie, jako opiekun uczniów, weźmie udział również nauczyciel biorący udział w projekcie
i wskazany w formularzu jako opiekun uczniów ze strony szkoły. Wyniki konkursu zostaną
przekazane Dyrekcjom szkół drogą mailową najpóźniej w dniu 18 stycznia 2018 r.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wizyty edukacyjnej z przyczyn od niego
niezależnych (np. rezygnacja Wykonawcy z organizacji wyjazdu), o czym niezwłocznie
poinformuje Dyrekcje szkół, których uczniowie zostali zakwalifikowani do udziału w wyjeździe.
W programie wyjazdu oprócz wizyty na Targach TOUR SALON 2018 w Poznaniu, planowana
jest wizyta na uczelni wyższej zgodnej z kierunkiem kształcenia oraz zwiedzanie miasta
z przewodnikiem. Organizatorem wyjazdu będzie Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.
Udział w wyjeździe dla 12 osobowej grupy (minimum 9 uczniów/uczennic razem z opiekunami
- nauczycielami) jest bezpłatny. Transport, wyżywienie, noclegi oraz realizacja programu
sfinansowane zostanie w ramach projektu.
1. Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Projektu
http://nowoczesnaszkola.spinno.pl/
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IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 grudnia2017 r.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoważne z udzieleniem przez autorów zgody
na publikację danych na stronie projektu http://nowoczesnaszkola.spinno.pl/.
4. Osoby kontaktowe ze strony Organizatora Konkursu:
Agnieszka Fugińska agnieszka.fuginska@sejmik.kielce.pl, tel.41 306 70 17
Barbara Jakubowska, barbara.jakubowska@sejmik.kielce.pl, tel. 41 306 70 16
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