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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

EUROPEJSKA SZKOŁA INFORMATYCZNYCH TECHNOLOGII - ESIT
realizowanym w pilotażowej edycji na terenie woj. dolnośląskiego w ramach projektu „e-Szkoły 2008-2009:
Technologie informatyczne przyszłością szkolnictwa zawodowego (modernizacja programów nauczania,
doradztwo edukacyjno-zawodowe, pozalekcyjne zajęcia e-Learning i praktyki zawodowe)”
przy współfinansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I. Informacje wstępne
§1
Niniejszy dokument stanowi regulamin korzystania ze wsparcia pilotażowej edycji programu Europejska Szkoła
Informatycznych Technologii ESIT (zwanego dalej Programem ESIT) na terenie woj. dolnośląskiego, realizowanej
w ramach projektu „e-Szkoły 2008-2009: Technologie informatyczne przyszłością szkolnictwa zawodowego
(modernizacja programów nauczania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pozalekcyjne zajęcia e-Learning i
praktyki zawodowe)” w działaniu 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” priorytetu IX
"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy współfinansowaniu
ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z
umową zawartą przez Realizatora z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
§2
Program ESIT realizowany jest pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej w Brukseli. W
skład krajowego konsorcjum realizującego Program ESIT wchodzi Informatyczne Centrum Szkoleniowe
CompLearn, funkcjonujące w ramach firmy CompSecur Sp. z o.o. (lider konsorcjum, zwany dalej Realizatorem)
oraz Krajowa Sieć Naukowa Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji przy Politechnice
Wrocławskiej (partner konsorcjum).
§3
Pilotażowa edycja Programu ESIT realizowana jest w okresie od 1 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§4
Udział w pilotażowej edycji Programu ESIT dla wszystkich podmiotów objętych wsparciem jest nieodpłatny.

Nadzór organizacyjny nad realizacją projektu sprawuje Kierownik Programu ESIT.
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§6
Nadzór merytoryczny nad realizacją szkoleń w ramach projektu sprawuje Rada Naukowa Programu ESIT,
tworzona przez przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład konsorcjum realizującego, będących
jednocześnie kierownikami odpowiednich zespołów dydaktycznych odpowiedzialnych za realizację
poszczególnych obszarów programowych. Rada Naukowa ustala oraz zatwierdza program i zakres merytoryczny
szkoleń oraz kształt i zakres egzaminów.

II. Dane kontaktowe i biuro Programu ESIT
§7
Biuro sekretariatu Programu ESIT znajduje pod adresem: ul. Piłsudskiego 74, p. 309 (budynek NOT, III piętro) we
Wrocławiu (kod pocztowy 50-020). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 13-17. Bezpośredni
numer telefoniczny biura sekretariatu Programu ESIT to 0 71 722 5968 (numer faxu to 0 71 722 8039).
§8
Dla obsługi informacyjnej Programu ESIT uruchomiona została infolinia telefoniczna: 0 801 011 647, czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 17. Kontaktowy adres e-mail Programu to info@esit.pl, a strona
internetowa to www.esit.pl.

III. Cel Programu ESIT i sposoby jego realizacji
§9
Ogólnym celem Programu ESIT jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w obszarze
kierunków informatycznych na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy nowoczesnej gospodarki opartej
o wiedzę, w której szczególnie istotne stają się technologie informacyjno-komunikacyjne ICT, poprzez realizację
programów rozwojowych placówek szkolnictwa zawodowego oraz bezpośrednie wsparcie kadr i uczniów.
§10
Program ESIT realizuje cel ogólny poprzez wdrażanie szeregu działań ukierunkowanych na:

2. Organizację bezpłatnych, dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) zajęć dla uczniów szkół
zawodowych w postaci certyfikowanych szkoleń informatycznych w trybie zdalnego nauczania e-learning
(kluczowe kompetencje w innowacyjnej formie nauczania), zakończonych zawodowym certyfikatem
Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI podnoszącym konkurencyjność absolwentów na
rynku pracy.
3. Uruchomienie programu stażowego we współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi (praktyczne formy
nauczania w firmie informatycznej CompSecur podnoszące możliwości rozwoju zawodowego, w tym w
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1. Modernizację programowej oferty kształcenia zawodowego w kontekście potrzeb nowoczesnego rynku pracy
(rozwój kierunków zawodowego kształcenia informatycznego) w szkołach i placówkach oświatowych na
terenie woj. dolnośląskiego.
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alternatywnych formach telepracy), dla uczniów szkół zawodowych kształcących się w kierunkach
informatycznych.
4. Wdrożenie efektywnego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach nowoczesnego serwisu
internetowego, oferującego bezpłatnie usługi bezpośrednich porad i informacji udzielanych przez specjalistów.
5. Organizację szeroko zakrojonej akcji informacyjno-promocyjnej, mającej na celu promowanie nowoczesnych
kierunków kształcenia zawodowego oraz informowanie o wsparciu udzielanym szkołom, nauczycielom i
uczniom w ramach projektu ESIT.

IV. Podmioty objęte wsparciem w Programie ESIT
§11
W ramach pilotażowej edycji Program ESIT skierowany jest do:
1. Szkół i placówek oświatowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) prowadzących na terenie woj.
dolnośląskiego kształcenie zawodowe (w szczególności kształcenie zawodowe w profilu "Technik informatyk"
lub w innych profilach zbieżnych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi);
2. Zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych określonych w pkt.1 kadr nauczycielskich i
administracyjnych;
3. Uczniów i słuchaczy szkół i placówek oświatowych określonych w pkt.1.
§12
Preferencyjny dostęp do projektu mają wszyscy niepełnosprawni uczniowie i słuchacze szkół zawodowych, którzy
objęci zostaną wsparciem zaplanowanym w Programie ESIT poza kolejnością, przed pozostałymi uczestnikami.

V. Formy wsparcia w Programie ESIT i procedury dostępu
§13
1. Wsparcie Programu ESIT skierowane do szkół i placówek oświatowych obejmuje:

b. Program usprawnień w obszarze procesów dydaktycznych i administracyjnych, polegający odpowiednio
na wdrożeniu w szkole platformy e-learning dla wsparcia procesów nauczania oraz sieciowych aplikacji
administracyjnych dla wsparcia procesów zarządzania i komunikacji wewnętrznej wraz z przeszkoleniem
kadr nauczycielskich i administracyjnych.
c.

Program akredytacyjny, obejmujący szkołę międzynarodową procedurą akredytacyjną Europejskiego
Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli w zakresie zawodowego kształcenia
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a. Program rozwojowy szkoły, polegający na wdrożeniu merytorycznych rozszerzeń programowych w
zakresie kształcenia informatycznego oraz na nawiązaniu długofalowej współpracy szkoły z konsorcjum
realizującym program ESIT (w tym współpracy międzynarodowej).
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informatycznego w Unii Europejskiej. W ramach programu akredytacyjnego w szkole utworzone może
zostać Szkolne Centrum Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI, pozwalające na realizację
procedur informatycznej certyfikacji zawodowej EITCI bezpośrednio w szkole objętej programem, co
prowadzić będzie do udostępnienia procedury informatycznej certyfikacji zawodowej EITCI dla uczniów
szkoły na preferencyjnych warunkach oraz do zbieżnego kształtowania wychodzących ponad podstawę
programową MEN szkolnych programów nauczania przedmiotów informatycznych zgodnie z
obowiązującymi na świecie kierunkami rozwoju informatyki stosowanej.
2. W celu skorzystania z powyższych form wsparcia, szkoła lub placówka oświatowa przesyła w okresie trwania
programu wypełnioną i podpisaną przez dyrekcję deklarację przystąpienia do Programu ESIT, a także
ustanawia szkolnego Koordynatora Programu ESIT, reprezentującego szkołę w kontaktach z Realizatorem. W
ramach deklaracji przystąpienia do projektu szkoła lub placówka oświatowa zobowiązana jest do udzielenia
Realizatorowi informacji wchodzących w skład deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz innych informacji
koniecznych dla odpowiedniej realizacji Programu ESIT. Po zakwalifikowaniu szkoły lub placówki oświatowej
do udziału w Programie ESIT, Realizator organizuje spotkanie wdrożeniowe z dyrekcją i kadrami
nauczycielskimi i administracyjnymi w celu przedstawienia szczegółów związanych z realizacją Programu
ESIT (szczegółowe instrukcje realizacji wsparcia w Programie ESIT przekazywane będą szkole lub placówce
oświatowej na bieżąco w trakcie realizacji Programu ESIT przez administrację za pośrednictwem szkolnego
Koordynatora Programu ESIT, a także umieszczane będą w sekcji dla szkół serwisu internetowego
programu).
§14
1. Wsparcie Programu ESIT skierowane do nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół i placówek
oświatowych obejmuje:
a. Szkolenia i doradztwo specjalistyczne w zakresie kierunków merytorycznej modernizacji kształcenia
zawodowego w obszarze informatycznym, a także wykorzystania technologii informatycznych dla
wspierania procesów nauczania w trybie zdalnym.
b. Udział w seminariach i konferencjach zagranicznych w dziedzinie technologii informatycznych w ramach
realizacji Programu ESIT i współpracy ponadnarodowej z Instytutem EITCI w Brukseli (w pilotażowej
edycji Programu ESIT realizowanej przy dofinansowaniu Budżetu Państwa oraz EFS zgodnie z umową z
Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego planuje się wprowadzenie komponentu
współpracy ponadnarodowej na cele finansowania przedmiotowych wyjazdów zagranicznych)
Program zawodowej certyfikacji informatycznej nauczycieli wdrażany przez Instytut EITCI w Brukseli,
umożliwiający wszystkim nauczycielom szkoły otrzymanie europejskich certyfikatów informatycznych,
dokumentujących, odpowiedni w procesach nauczania, poziom kompetencji informatycznych.

2. W celu skorzystania z powyższych form wsparcia nauczyciel lub pracownik administracyjny szkoły / placówki
oświatowej powinien sprawdzić w sekretariacie czy uczestniczy ona w Programie ESIT. Jeśli szkoła
uczestniczy w Programie ESIT, wówczas nauczyciel kontaktuje się ze szkolnym koordynatorem Programu
ESIT i postępuje według przekazanych instrukcji (które zamieszczone są także w sekcji dla nauczycieli
serwisu internetowego Programu ESIT). W przypadku, gdy szkoła nie uczestniczy w Programie ESIT,
nauczyciel może poinformować dyrekcję o możliwości przystąpienia szkoły do Programu ESIT pobierając z
serwisu i drukując broszury informacyjne, regulamin i deklarację przystąpienia szkoły do Programu.
Nauczyciel może także zostać wydelegowany do uczestnictwa w powyższych formach wsparcia przez
dyrekcję placówki jako część realizacji programu rozwojowego placówki, o którym mowa w §13.
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§15
1. Wsparcie Programu ESIT skierowane do uczniów i słuchaczy szkół oraz placówek oświatowych obejmuje:
a. Nadanie międzynarodowych, zawodowych certyfikatów informatycznych Europejskiego Instytutu
Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli po ukończeniu specjalnego szkolenia e-learning (o
trzymiesięcznej zawartości programowej 180 godzin lekcyjnych) realizowanego jako zajęcia pozalekcyjne
w Internecie na platformie e-learning Programu ESIT oraz po pozytywnym przejściu realizowanej zdalnie
procedury egzaminacyjnej Instytutu EITCI w języku polskim w zakresie kluczowych kompetencji
informatycznych;
b. Udział w informatycznym programie stażowym we Wrocławiu realizowanym z elementami telepracy przy
wyposażeniu w służbowy komputer przenośny (odbycie stażu kwalifikowane jest jako obowiązkowa
praktyka zawodowa poświadczona formalnym zaświadczeniem o odbyciu stażu informatycznego);
c.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone przez specjalistów w trybie zdalnym w serwisie
internetowym Programu ESIT.

2. W celu skorzystania z powyższych form wsparcia uczeń lub słuchacz szkoły / placówki oświatowej
rejestruje się w serwisie internetowym Programu ESIT, elektronicznie składając deklarację przystąpienia
do Programu ESIT. Uczeń lub słuchacz niebędący osobą pełnoletnią zobowiązany jest uzyskać zgodę
rodzica lub pełnoprawnego opiekuna na rejestrację w serwisie internetowym i przystąpienie do Programu
ESIT. Przystąpienie ucznia do programu certyfikowanych zawodowych szkoleń informatycznych wymaga
zapisania się na szkolenie w ramach serwisu internetowego Programu ESIT. Wyrażenie chęci
przystąpienia do programu stażowego wymaga dodatkowo wysłania zgłoszenia w postaci CV w terminach
ogłoszonych przez Realizatora, oraz - w przypadku zakwalifikowania kandydata do udziału w programie
stażowym - podpisania umowy uczestnictwa w stażu. Procedura rekrutacyjna do programu szkoleń, staży i
doradztwo edukacyjno-zawodowego prowadzona jest przez administrację projektu, która w trakcie
realizacji programu kontaktuje się z zarejestrowanymi w portalu informacyjno-doradczym uczestnikami,
przekazując im szczegółowe instrukcje odnośnie korzystania ze wsparcia.
§16
Pilotażowa edycja Programu ESIT zakłada objęcie wsparciem:
1. Co najmniej 10 szkół lub placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w programie
rozwojowym szkoły polegającym na wdrożeniu merytorycznych rozszerzeń programowych w zakresie
kształcenia informatycznego, rozwiązań usprawniających procesy dydaktyczne (platforma e-learning i
sieciowe aplikacje administracyjne) oraz programu akredytacyjnego Europejskiego Instytutu Certyfikacji
Informatycznej EITCI w Brukseli;

3. Co najmniej 20 uczniów w programie stażowym z elementami telepracy;
4. Co najmniej 1000 uczniów w internetowym serwisie informacyjno-doradczym w zakresie edukacyjnym
oraz zawodowym.
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2. Co najmniej 200 uczniów w programie certyfikowanych, zawodowych szkoleń informatycznych
realizowanych w trybie zdalnym e-learning jako zajęcia pozalekcyjne;
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§17
Wybór podmiotów do objęcia wsparciem Programu ESIT w trakcie pilotażowej edycji odbywać się będzie w
ramach zaplanowanej akcji informacyjnej w mediach, skierowanej również bezpośrednio do szkół i placówek
oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na terenie woj. dolnośląskiego, zgodnie z następującymi
warunkami:
1. W przypadku szkół i placówek oświatowych warunkiem koniecznym dla objęcia wsparciem Programu ESIT
opisanym w §13 pkt.1 jest spełnienie kryteriów określonych w §11 pkt.1 i dopełnienie procedur określonych
§13 pkt.2. Kwalifikacja szkoły do Programu ESIT następuje na podstawie złożonej przez szkołę lub placówkę
oświatową deklaracji w odniesieniu do zawartych w deklaracji charakterystyk szkoły lub placówki względem
istniejących potrzeb i prognozowanej efektywności realizacji założeń Programu ESIT (zapewniając jego
możliwie wysoką kompleksowość oraz adekwatność wobec diagnozy sytuacji danej szkoły lub placówki
oświatowej).
2. W przypadku nauczycieli i kadr administracyjnych szkół i placówek oświatowych warunkiem koniecznym dla
objęcia wsparciem Programu ESIT opisanym w §14 pkt.1 jest spełnienie kryteriów określonych w §11 pkt.2 i
dopełnienie procedur określonych w §14 pkt.2. Kwalifikacja nauczycieli i pracowników administracyjnych
szkoły lub placówki oświatowej do objęcia wsparciem Programu ESIT odbywa się względem przeprowadzonej
diagnozy potrzeb danej instytucji w tym zakresie przy uwzględnieniu kryteriów równości szans i adekwatności
profilu dydaktycznego i zawodowego.
3. W przypadku uczniów i słuchaczy szkół oraz placówek oświatowych warunkiem koniecznym dla objęcia
wsparciem Programu ESIT opisanym w §15 pkt.1 jest spełnienie kryteriów określonych w §11 pkt.3 oraz
dopełnienie procedur określonych w §15 pkt.2. Rekrutacja do programów certyfikowanych szkoleń
informatycznych, staży oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego będzie prowadzona w oparciu o punktowy
kwestionariusz kwalifikacyjny (uwzględniający kryterium preferencyjne, równość płci, sytuację materialną,
wyniki w nauce oraz kolejność zgłoszenia) do wyczerpania miejsc maksymalnie do dnia 31 grudnia 2010 roku
(liczy się data rejestracji w serwisie internetowym Programu ESIT). Udział w programie stażowym wiąże się
ponadto z wymogiem ukończeniem lub bieżącym udziałem w programie certyfikowanych zawodowych
szkoleń informatycznych, wysłaniem zgłoszenia stażowego w formie CV i listu motywacyjnego za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w serwisie internetowym Programu ESIT i pozytywnym
przejściem procesu kwalifikacyjnego, który realizowany będzie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie
wyznaczonym przez Kierownika Programu ESIT w ramach rozmów kwalifikacyjnych z uwzględnieniem ww.
kryteriów rekrutacyjnych.
VI. Postanowienia końcowe
§18

Sprawy sporne nieobjęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Programu ESIT w porozumieniu z konsorcjum
realizującym.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”,
współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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W okresie trwania Programu Regulamin może podlegać aktualizacjom mającym na celu wzrost jakości bądź
zakresu świadczonego wsparcia, a także jego dostosowanie do niezależnych od realizatora uwarunkowań
zewnętrznych.
§19

