Regulamin II edycja konkursu dla szkół zawodowych najefektywniej
działających na rzecz rynku pracy pod hasłem
„Potrzeby rynku pracy naszą misją”

§1
Konkurs organizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pod
patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

§2
W konkursie mogą uczestniczyć szkoły z Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
1. Branżowe szkoły I stopnia, w których prowadzone są klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej dla młodzieży kształcące uczniów nie będących młodocianymi pracownikami.
2. Technika dla młodzieży.

§3
Celem konkursu jest wyłonienie i promocja, spośród uczestników konkursu, tych szkół , które
najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem
uczniów do funkcjonowania na
współczesnym, w szczególności regionalnym, rynku pracy.

§4
Ocenie konkursowej podlegają
1. Skuteczność kształcenia.
2. Zdawalność egzaminów.
3. Zakres planowych zajęć kształcenia zawodowego realizowanych na rzeczywistych
stanowiskach pracy ( u pracodawców ), z wyłączeniem praktyk zawodowych.
4. Zakres dodatkowych zajęć kształcenia zawodowego.
5. Nabór do klas pierwszych z uwzględnieniem:
a. Wyników badania - Barometr Zawodów
b. Współpracy z Wojewódzką Radą Rynku Pracy.
6. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze podnoszenia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
7. Inne działania na rzecz kształcenia zawodowego wymienione w karcie oceny.

§5
Warunki uczestnictwa w konkursie
1.Udział w konkursie jest nieodpłatny.
2.Udział w konkursie mogą wziąć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
dla młodzieży, prowadzące kształcenie zawodowe: branżowe szkoły I stopnia z klasami
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i technika. Jeżeli w skład zespołu wchodzi branżowa
szkoła I stopnia z klasami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, w konkursie
może wziąć udział każda z tych szkół. Konkurs nie dotyczy zespołów szkół.
3.Szkoła składa formularz zgłoszenia do konkursu podpisany przez dyrektora szkoły.

4.Szkoły biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na upowszechnianie informacji zawartych
w przesłanych formularzach zgłoszenia.
5.Przesłanie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
6.Aby wziąć udział w konkursie należy wypełniony, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu, formularze zgłoszenia (załączniki nr 1a i 1b), przesłać w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD) w zamkniętej kopercie w terminie do 31.10.2017 r. do godz.15.00 (ostateczny
termin dostarczenia formularza wraz płytą CD do WUP w Toruniu) na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

z dopiskiem „Potrzeby rynku pracy naszą misją”
Otwarcie kopert nastąpi 06.11.2017 r. Wszelkie zgłoszenia dostarczone po ostatecznym terminie
31.10.2017 r. po godz. 15.00 nie będą podlegały ocenie.

§6
Harmonogram
Realizacja konkursu w terminie od 02.10.2017 r. do 18.12.2017 r.
Przyjmowanie zgłoszeń od 02.10.2017 r. do 31.10.2017 r. do godz. 15.00
Ocena nadesłanych zgłoszeń od 06.11.2017 r. do 27.11.2017 r.
Ogłoszenie wyników - 04.12.2017 r.

§7
Ocena
1.Zgłoszenia ocenia komisja konkursowa w składzie: przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Rynku
Pracy, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego,
przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
2. Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
3.Prace komisji są prowadzone zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji zatwierdzonym przez
organizatora konkursu. W wyjątkowych sytuacjach organizator konkursu zastrzega sobie prawo do
zmian w regulaminie, nienaruszających ogólnych zasad konkursu.
4.Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
5.Na działania komisji i zasady konkursu nie przysługuje zażalenie.
6.Wnioskodawca ma prawo do wycofania formularza zgłoszenia w terminie do 03.11.2017 r. do godz.
14.00 na podstawie wniosku podpisanego przez dyrektora szkoły.
7.Informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronach organizatorów.
8.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikacji najciekawszych działań
szkół opisanych w formularzach zgłoszenia.

§8
Laureatami zostaną szkoły, które uzyskają największą liczbę punktów. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do przyznania uczestnikom wyróżnień i promowania ich osiągnięć w formie publikacji na
swoich stronach internetowych.

