
 
Projekt „Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

BIURO PROJEKTU 
Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu 

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie  
ul. Pabianicka 26, pok.18A  

tel. 44 7336607, fax. 44 6358617 
powiat-belchatowski.pl 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nabór nauczycieli 
 

§ 1 Informacje o projekcie 

1. Projekt pn.: „Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie” realizowany jest przez Powiat Bełchatowski  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje 
Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe. 

2. Biuro projektu: Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 26,  
97- 400 Bełchatów, pok. nr A18, tel. 44 733 66 07. 

3. Projekt przeznaczony jest ogółem dla 69 uczniów/ uczennic i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego szkół ponadpodstawowych 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie. 

4. Okres realizacji projektu: 04.05.2021r. – 30.04.2023 r. 
5. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 2 Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa przez nauczycieli kształcenia 
zawodowego w projekcie pn.: „Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Nauczyciele kształcenia zawodowego chcący zostać Uczestnikami projektu i wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu zewnętrznym 
musi spełniać następujące kryteria: 
 
 bezwzględne:  

nauczyciel kształcenia zawodowego pracujący w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie, w tym na: 
 

1) szkolenie z obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie dla dwóch nauczycieli zawodów: ślusarz, technik 
mechanik. ( II nabór) 

2) szkolenie pn. „Diagnostyka układów Common Rail” dla dwóch nauczycieli zawodów technik pojazdów samochodowych, mechanik 
pojazdów samochodowych, elektromechanik ( I nabór) 

3) szkolenie pn. „Diagnostyka nowoczesnych układów zasilania silników diesla” dla dwóch nauczycieli zawodów technik pojazdów 
samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik. ( I nabór) 

4) szkolenie pn. „Podstawy obsługi silników diesla dla początkujących mechaników” dla dwóch nauczycieli zawodów technik 
pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik. ( I nabór) 

5) szkolenie pn. „Naprawa komponentów diesla” dla dwóch nauczycieli zawodów technik pojazdów samochodowych, mechanik 
pojazdów samochodowych, elektromechanik. ( II nabór) 

6) szkolenie pn. „Testowanie wtryskiwaczy na EPS 118 i 205 oraz naprawa wtryskiwaczy” dla dwóch nauczycieli zawodów technik 
pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik. ( II nabór) 

7) szkolenie pn. „Pośredni wtrysk benzyny” dla dwóch nauczycieli zawodów technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów 
samochodowych, elektromechanik. ( II nabór) 

8) szkolenie pn. „Bezpośredni wtrysk benzyny” dla dwóch nauczycieli zawodów technik pojazdów samochodowych, mechanik 
pojazdów samochodowych, elektromechanik. ( II nabór) 
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9) szkolenie pn. „Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu” dla dwóch nauczycieli zawodów 
technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik. ( II nabór) 

10) szkolenie pn. „Hybrydowe układy napędowe” wraz z uzyskaniem uprawnień SEP do 1kV dla dwóch nauczycieli zawodów technik 
pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik. ( I nabór) 

11) szkolenie pn. „Diagnostyka pojazdów z wykorzystaniem diagnoskopu FSA” dla dwóch nauczycieli zawodów technik pojazdów 
samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik. ( II nabór) 

12) szkolenie pn. „Oświetlenie ksenonowe, inspekcje serwisowe, monitorowanie ciśnienia w ogumieniu przy pomocy TPA 200 dla 
dwóch nauczycieli zawodów technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik. ( II nabór) 

13) szkolenie pn. „Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy  oraz wspomaganie układów kierowniczych”  
dla dwóch nauczycieli zawodów technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik. ( II nabór) 

14) szkolenie pn. „Transmisja cyfrowa w pojazdach oraz układy Centralnej Elektroniki” dla dwóch nauczycieli zawodów technik 
pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik. ( II nabór) 

15) szkolenie pn. „F gazy” dla dwóch nauczycieli zawodów technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, 
elektromechanik. (I nabór) 

premiujące: 

- stopień awansu nauczyciela (skala 1-4)  

nauczyciel stażysta 1 pkt, kontraktowy – 2 pkt, mianowany 3 pkt. dyplomowany 4 pkt 

- staż pracy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie (skala 1-4) 

poniżej 5 lat – 1 pkt., od 5 do 10 lat – 2 pkt., od 10 do 15 lat – 3 pkt., powyżej 15 lat – 4 pkt. 

dodatkowe: 

- w przypadku takiej samej liczby punktów o udziale w projekcie decydować będzie tygodniowy wymiar godzin nauczania w ZSP w Zelowie,  

tj. osoba z większą ilością godzin zostanie zakwalifikowana w pierwszej kolejności.   

2. W przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych lub odrzucenia zgłoszeń ze względu na niespełnienie kryterium bezwzględnego zostanie 
przeprowadzony dodatkowy nabór. 

3. Osoby, które nie zakwalifikują się do wybranej przez siebie formy wsparcia w naborze w danej edycji ze względu na brak miejsc, znajdą się na 
liście rezerwowej i mogą zostać zakwalifikowane do projektu jedynie w przypadku wycofania się/ rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika. 

4. Nabór na udział w szkoleniach będzie przeprowadzony dwukrotnie - w roku szkolnym 2021-2022 oraz 2022-2023.  
Niezakwalifikowany nauczyciel pierwszego naboru znajdujący się na liście rezerwowej w przypadku chęci wzięcia udziału  
w innych szkoleniach w drugiej edycji, musi złożyć komplet aktualnych dokumentów w drugim naborze na wybrany rodzaj szkolenia. 
Nauczyciel niezakwalifikowany na wybrany przez siebie typ szkolenia może zwrócić się z pisemną prośbą do członków komisji rekrutacyjnej  
o zmianę rodzaju szkolenia w którym chce uczestniczyć. Warunkiem otrzymania zgody jest wolne miejsce na ww. szkolenie. 
Nauczyciel, spełniający kryterium bezwzględne może skorzystać z maksymalnie pięciu wybranych przez siebie formach wsparcia w ciągu 
trwania projektu - dotyczy nauczycieli zawodów technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, 
elektromechanik dla których przeznaczone są szkolenia z poz. 2-15. Możliwość udziału w maksymalnie 5 rodzajach szkoleń dotyczy łącznie 
dwóch naborów. Nauczyciel sam podejmuje decyzję z ilu szkoleń w wybranym naborze chce skorzystać.  W przypadku złożenia formularzy 
rekrutacyjnych na więcej niż pięć rodzajów szkoleń przez jednego kandydata, w przypadku zakwalifikowania się na wszystkie rodzaje szkoleń  
to w których ostatecznie będzie uczestniczył będzie losowy. 

5. Listy Beneficjentów ostatecznych (BO) zostaną ogłoszone przez wywieszenie list zakwalifikowanych osób w szkole i biurze projektu. 
6. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w pkt. 1 jest wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły lub 

biurze projektu czytelnie wypełnionych oraz podpisanych przez osoby uprawnione następujących dokumentów: 
 
- Formularz zgłoszeniowy z niezbędnymi załącznikami, 
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, 
- Oświadczenie uczestnika projektu, 
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgodny na udostępnienie swojego wizerunku. 
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7. Formularze ww. dokumentów będą dostępne w sekretariacie szkoły, biurze projektu oraz na stronie internetowej 
szkoły. 

8. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie i czytelnie wypełnione zgłoszenia, opatrzone datą i podpisem osób uprawnionych. 

§ 4 Zasady rekrutacji 

1. Proces rekrutacji obejmuje zaproszenie do udziału w projekcie nauczycieli oraz udostępnienie Regulaminu rekrutacji  
i uczestnictwa w projekcie. 

2. Sposób informowania i promowania: materiały informacyjne w budynku szkoły oraz komunikaty na stronie internetowej www.kilinski-
zelow.edu.pl 

3. Organizację procesu rekrutacji oraz kwalifikację osób do udziału w projekcie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: Kierownik 
projektu, Koordynator projektu i Dyrektor szkoły.  

4. Terminy i daty rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej www.kilinski-zelow.edu.pl 
5. Dopuszcza się możliwość przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej liczby uczestników. 
6. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

 wypełnienia Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i dostarczenia go sekretariatu szkoły lub biura projektu, 
 weryfikacji złożonych dokumentów, 
 selekcji kandydatów według kryteriów określonych w §3 pkt. 1, 
 sporządzenie list nauczycieli na poszczególne rodzaje szkoleń, 
 ogłoszenie list uczestników zakwalifikowanych do projektu. 

7. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur. 

§ 5 Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Udział w projekcie dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie jest bezpłatny, współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Uczestnik projektu ma prawo zgłaszać Realizatorowi Projektu swoje uwagi i opinie dotyczące przeprowadzanych działań, w tym ocenić 
pracę prowadzących zajęcia, celowość i przydatność form wsparcia oraz sposób ich realizacji. 

3. Uczestnik projektu aktywnie uczestniczy w wybranych formach wsparcia w następującym zakresie (maksymalnie w 5 rodzajach 
szkoleń): 
 

1) szkolenie z obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie – 50 h zajęć dydaktycznych zakończonych 
sprawdzeniem osiągniętych kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu; 

2) szkolenie pn. „Diagnostyka układów Common Rail” - 16 h zajęć dydaktycznych zakończonych sprawdzeniem osiągniętych 
kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu; 

3) szkolenie pn. „Diagnostyka nowoczesnych układów zasilania silników diesla” - 16 h zajęć dydaktycznych zakończonych 
sprawdzeniem osiągniętych kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu; 

4) szkolenie pn. „Podstawy obsługi silników diesla dla początkujących mechaników” - 16 h zajęć dydaktycznych zakończonych 
sprawdzeniem osiągniętych kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu; 

5) szkolenie pn. „Naprawa komponentów diesla” - 16 h zajęć dydaktycznych zakończonych sprawdzeniem osiągniętych 
kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu; 

6) szkolenie pn. „Testowanie wtryskiwaczy na EPS 118 i 205 oraz naprawa wtryskiwaczy” - 16 h zajęć dydaktycznych 
zakończonych sprawdzeniem osiągniętych kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu; 

7) szkolenie pn. „Pośredni wtrysk benzyny” - 16 h zajęć dydaktycznych zakończonych sprawdzeniem osiągniętych kompetencji 
– zaświadczenie o odbytym szkoleniu; 

8) szkolenie pn. „Bezpośredni wtrysk benzyny” - 16 h zajęć dydaktycznych zakończonych sprawdzeniem osiągniętych 
kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu; 

9) szkolenie pn. „Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu” - 16 h zajęć dydaktycznych 
zakończonych sprawdzeniem osiągniętych kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu; 
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10) szkolenie pn. „Hybrydowe układy napędowe” wraz z uzyskaniem uprawnień SEP do 1kV - 18 h zajęć dydaktycznych 
zakończonych sprawdzeniem osiągniętych kwalifikacji i kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu wraz z otrzymanymi 
uprawnieniami; 

11) szkolenie pn. „Diagnostyka pojazdów z wykorzystaniem diagnoskopu FSA” - 16 h zajęć dydaktycznych zakończonych 
sprawdzeniem osiągniętych kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu; 

12) szkolenie pn. „Oświetlenie ksenonowe, inspekcje serwisowe, monitorowanie ciśnienia w ogumieniu przy pomocy TPA 
200 - 16 h zajęć dydaktycznych zakończonych sprawdzeniem osiągniętych kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu; 

13) szkolenie pn. „Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy  oraz wspomaganie układów kierowniczych” - 
16 h zajęć dydaktycznych zakończonych sprawdzeniem osiągniętych kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu; 

14) szkolenie pn. „Transmisja cyfrowa w pojazdach oraz układy Centralnej Elektroniki” 16 h zajęć dydaktycznych zakończonych 
sprawdzeniem osiągniętych kompetencji – zaświadczenie o odbytym szkoleniu; 

15) szkolenie pn. „F gazy” 12 h zajęć dydaktycznych zakończonych sprawdzeniem osiągniętych kwalifikacji – zaświadczenie  
o odbytym szkoleniu wraz z otrzymanymi uprawnieniami; 

4. Nauczyciele uczestnicząc w poszczególnych formach wsparcia posiądą informacje o podstawowych zasadach BHP na stanowisku 
roboczym oraz osiągną odpowiednie kompetencje a w przypadku uprawnień SEP do 1kV i udziału w szkoleniu  
F-gazy – kwalifikacje: 
 

1) szkolenie z obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie  
 
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel będzie m.in.: 
znał podstawowe zagadnienia związane z obróbką skrawania,  
znał i potrafił zastosować język programowania G-code, programowanie technologiczne oraz programowanie na zewnętrznym 
stanowisku PC z oprogramowaniem do symulacji obróbki, 
potrafił opracować plan i strategie obróbki na podst. rysunku technicznego, obsługiwać maszyny CNC, 
potrafił korzystać z przyrządów pomiarowych, wdrożyć program obróbki na maszynę, edytować oraz wprowadzać korekty do 
programu. 
 
2) szkolenie pn. „Diagnostyka układów Common Rail”  
 
Po zakończeniu szkolenia nauczyciel będzie m.in.: 
potrafił przeprowadzić przegląd układów Denso, Delphi i Simens, 
zdobędzie wiedze o rozmieszczeniu komponentów w poszczególnych systemach, 
pozna układ zasilania niskiego ciśnienia, 
potrafił przeprowadzić pomiary sygnałów sterujących wtryskiwaczami i zaworami regulacji ciśnienia, 
potrafił ocenić sprawność wtryskiwaczy, kodować wtryskiwacze, 
potrafił zaadoptować układ po wymianie komponentów. 

 
3) szkolenie pn. „Diagnostyka nowoczesnych układów zasilania silników diesla”  

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel będzie m.in.: 
znał działanie i zadania układu zasilania Common Rail i zasilania z pompowtryskiwaczami,  
potrafił przeprowadzić diagnostykę układów przy pomocy testera KTS i FSA, 
pozna sygnały z czujników i do elementów wykonawczych, 
potrafił wpisywać kody wtryskiwaczy do sterownika silnika, 
potrafił przeprowadzić montaż elementów układu CR i pompowtryskiwaczy i pomiar ciśnienia zasilania pompy wysokiego ciśnienia, 
potrafił ocenić przelewy wtryskiwaczy. 

4) szkolenie pn. „Podstawy obsługi silników diesla dla początkujących mechaników”  

Po ukończeniu nauczyciel będzie m.in. 
znał proces spalania paliwa, rodzaje układów zasilania, pomiar kompresji i szczelności,  
zdobędzie wiedzę o działaniu pompy rozdzielaczowej,  
pozna zasady działania pompowtryskiwacza, sposób montażu, kontrola szczelności osadzenia i parametrów pompowtryskiwaczy 
przy pomocy KTS, 
potrafił wymienić pasek rozrządu i pozna układ z pompami typu VP30/44. 
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5) szkolenie pn. „Naprawa komponentów diesla”  

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel będzie m.in.: 
posiadał wiedzę na temat komponentów diesla (rodzaje i budowa),  
potrafił zdiagnozować usterkę i ją naprawić. 
 
6) szkolenie pn. „Testowanie wtryskiwaczy na EPS 118 i 205 oraz naprawa wtryskiwaczy”  

Po ukończeniu uczestnik będzie m.in.: 
potrafił zidentyfikować wtryskiwacze, pozna budowę wtryskiwaczy, technologie naprawy wtryskiwaczy, 
potrafił ocenić uszkodzone podzespoły i przebieg badania wtryskiwaczy, 
potrafił przeprowadzić badania wtryskiwaczy i wymienić końcówki i pierścień wysokociśnieniowy. 

7) szkolenie pn. „Pośredni wtrysk benzyny”  

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel będzie m.in.: 
znał układy paliwowe o elektronicznie regulowanym wydatku, typowe usterki, pomiar ciśnienia i wydatku w układach 
przelewowych i „bezprzelewowych”, 
potrafił przeprowadzić diagnostykę przepływomierzy masowych HFM 5,6,7, częstotliwościowych, MAP-sensorów, rejestracja α/n), 
potrafił przeprowadzić pomiar masy powietrza – typowe usterki, diagnostyka, 
zdobędzie wiedze o sondach lambda w procesie regulacji składu mieszanki, 
pozna sposób wykorzystania integratora i adaptacji w diagnostyce problemów ze składem mieszanki, problemy z regulacją  
i stabilizacją biegu jałowego, 
pozna rolę integratora, adaptacji, ustawień podstawowych w procesie regulacji biegu jałowego, 
potrafił przeprowadzić kompleksową diagnostykę na samochodzie elektronicznych układów zapłonowych w tym cewek, modułów 
zapłonowych, końcówek mocy, czujników prędkości położenia: indukcyjnych, kątowych, Halla oraz fotooptycznych, 
potrafił przeprowadzić diagnostykę układów zapłonowych z wykorzystaniem oscyloskopu, 
pozna typowe usterki układów: recyrkulacji spalin, odprowadzenia par paliwa, zasilania powietrzem wtórnym, zmiany faz rozrządu 
- diagnostyka, naprawa. 

8) szkolenie pn. „Bezpośredni wtrysk benzyny”  

Po zakończenia szkolenia nauczyciel będzie m.in.: 
znał systemy bezpośredniego wtrysku benzyny – MED., 
zdobędzie wiedzę na temat budowy i zasad działania układu, pomp wysokociśnieniowych, 
potrafił przeprowadzić regulację wysokiego ciśnienia, naprawić typowe usterki, 
pozna wtryskiwacze wysokociśnieniowe – koncepcja sterowania, diagnostyka, montaż/demontaż 
pozna układ dolotowy: kierownice powietrza – budowa, cel stosowania, koncepcja sterowania, tryb awaryjny, 
zdobędzie wiedzę na temat trybów pracy silnika – rodzaje mieszanek, sposoby ich realizacji, zachowania systemu, tryby 
awaryjne, diagnostyka 
pozna układ wydechowy – obróbka spalin: budowa układu wydechowego, warianty, sonda szerokopasmowa w procesie 
regulacji składu mieszanki o zmiennym λ, budowa, zasada działania, diagnostyka,  
zdobędzie wiedze o układzie gromadzenia i redukcji tlenków azotu (NOx): emisja i redukcja tlenków azotu: budowa i zasada 
działania układu kumulacji i redukcji NOx, katalizator zasobnikowy NOx, czujnik NOx – budowa, zasada działania, zadania, 
diagnostyka, problem zasiarczania i odsiarczania katalizatorów NOx, 
pozna zmienne fazy rozrządu, 
zdobędzie wiedzę o elektronicznie sterowanym układzie chłodzenia: układ z elektronicznie sterowanym termostatem (budowa, 
zasada działania, cel stosowania, tryb awaryjny, diagnostyka), elektronicznie sterowane wentylatory  
(cel stosowania, sterowanie, diagnostyka),potrafił oddławić silnik FSI w kontekście wzmocnienia siły hamowania. 

9) szkolenie pn. „Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu”  

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie m.in.: 
znał sposoby postępowania podczas nietypowych sytuacji związanych z diagnostyką sterowników, 
potrafił przeprowadzić diagnozę PSG (komunikacja ze sterownikami pomp wtryskowych typu VP), 

zdobędzie wiedzę nt. oscyloskopu w KTS – pozna praktyczne wykorzystanie jego możliwości, 
potrafił uruchomić KTS: instalacja oprogramowania, odblokowanie, ważność kodu oraz skorzystać z ESI[tronic] – pozna 
praktyczne wskazówek. 
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10) szkolenie pn. „Hybrydowe układy napędowe” wraz z uzyskaniem uprawnień SEP do 1kV  

Po ukończeniu nauczyciel m.in.: 
pozna kategorie pojazdów hybrydowych,  
zdobędzie wiedzę o systemie Start/Stop, baterii trakcyjnej oraz trakcyjnym silniku elektrycznym, 
pozna zasady bezpiecznej pracy przy układach pracujących pod wysokim napięciem, 
pozna szeregowy i równoległy system hybrydowy, 
potrafił przeprowadzić pomiar izolacji przewodów HV i wyłączyć system HV. 

11) szkolenie pn. „Diagnostyka pojazdów z wykorzystaniem diagnoskopu FSA”  

Po ukończeniu uczestnik będzie m.in.: 
znał budowę i parametry diagnoskopu FSA, zastosowanie sond pomiarowych, 
zdobędzie wiedzę o prądzie spoczynkowym akumulatora, 
pozna przykładowe testy kontrolne z wartościami porównawczymi i pomiary dedykowane dla czujników i elementów 
wykonawczych, 
potrafił tworzyć własne bazy danych "krzywe porównawcze" i wykonać testy diagnostyczne oraz pomiary oscyloskopowe  
z wykorzystaniem diagnoskopu FSA. 

12) szkolenie pn. „Oświetlenie ksenonowe, inspekcje serwisowe, monitorowanie ciśnienia w ogumieniu przy pomocy  
TPA 200”  

Po ukończeniu uczestnik będzie m.in.: 
znał budowę oświetlenia ksenonowego i zastosowanie środków bezpieczeństwa przy jego obsłudze, 
pozna układy regulacji zasięgu świateł LWR oraz czyszczenia szkieł reflektorów, 
potrafił rozwiązywać układy Bilitronic dla reflektorów projekcyjnych i refleksyjnych, 
pozna oświetlenie LED i adaptacyjny system oświetleniowy, 
potrafił przeprowadzić inspekcje serwisowe, 
pozna bezpośredni i pośredni układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu, 
potrafił zastosować urządzenia TPA 200 do obsługi czujników ciśnienia w ogumieniu, 
potrafił zidentyfikować elementy składowe układów oświetlenia ksenonowego, wyszukiwać usterki w układach oświetlenia 
ksenonowego, 
 sprawdzić ustawienie świateł ksenonowych oraz LED urządzeniem do ustawiania świateł z zastosowaniem specjalistycznego 
programu urządzenia KTS, 
potrafił zdiagnozować oraz zaadaptować układy monitorowania ciśnienia w ogumieniu. 

13) szkolenie pn. „Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy  oraz wspomaganie układów kierowniczych”  

Po szkoleniu nauczyciel będzie, m.in.: 
znał budowę, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania układów ABS, ASR, ESP zdobędzie wiedzę o pomiarach elektrycznych 
czujników i instalacji elektrycznej przy użyciu oscyloskopu, 
pozna wspomaganie nagłego hamowania BAS, 
potrafił przeprowadzić inicjalizację czujnika położenia kierownicy z wykorzystaniem urządzenia diagnostycznego, 
pozna powiązania układów ESP z innymi systemami w samochodach, 
potrafił wymienić płyn hamulcowy w samochodzie z układem ESP, 
pozna budowę, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania elektrohydraulicznego układu hamulcowego SBC i elektrycznych 
hamulców postojowych APB, 
potrafił wymienić klocki hamulcowe w samochodzie z elektrycznym hamulcem postojowym, 
pozna elektrohydrauliczne i elektryczne wspomaganie układów kierowniczych, 
potrafił przeprowadzić diagnostykę na samochodach szkoleniowych z wykorzystaniem urządzenia diagnostycznego. 

14) szkolenie pn. „Transmisja cyfrowa w pojazdach oraz układy Centralnej Elektroniki”  

Po ukończeniu szkolenia nauczyciel będzie m.in.: 
znał topologie sieci, funkcję Gateway i jej fizyczne umiejscowienie w pojeździe, wymagania stawiane systemom przenoszenia 
danych, odmiany transmisji CAN, 
potrafił adresować dane, 
pozna błędy transmisji, arbitraż, sprzężenie magistrali danych, transmisje cyfrową LIN, MOST, Byteflight, FlexRay, 
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zdobędzie wiedzę o technice pomiarowej dla układów transmisji cyfrowej CAN i LIN, 
pozna funkcje sterowników centralnej elektroniki i układy komfortu w nowoczesnych pojazdach posiadających układy centralnej 
elektroniki, 
potrafił zidentyfikować elementy składowe układów transmisji cyfrowej na wybranych samochodach przeprowadzać pomiary 
oscyloskopowe transmisji szeregowej CAN i LIN z wykorzystaniem urządzenia FSA i wyszukiwać usterki w układach transmisji 
cyfrowej, przeprowadzić kompleksową diagnostykę wszystkich układów powiązanych transmisją cyfrową, zdiagnozować układy 
centralnej elektroniki z wykorzystaniem urządzenia KTS, 
pozna sposoby wyszukiwania usterek w układach centralnej elektroniki oraz sposób kodowania sterowników centralnej 
elektroniki z wykorzystaniem urządzenia KTS. 

15) szkolenie pn. „F gazy”  

Po ukończeniu szkolenia nauczyciel zdobędzie kwalifikacje i tym samym uprawnienia gazowe UDT w zakresie instalowania, 
konserwacji, serwisowania stacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacji i pomp ciepła. 

5. W przypadku braku dostępności wybranej tematyki szkoleń wymienionych w § 5 ust. 3 Realizator projektu zastrzega możliwość 
zmiany rodzaju szkolenia na szkolenie o podobnej tematyce.  

6. Nauczyciel decydujący się na udział w projekcie zobligowany jest do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla min. jednej edycji 
zajęć w tematyce odbytego szkolenia w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby ze strony Dyrektora ZSP w Zelowie, 

7. Skreślenie z listy uczestników projektu następuje, gdy nauczyciel: 
- zrezygnuje z pracy w szkole/zostanie zwolniony, 
- opuści powyżej 15% godzin zajęć, 
- przerwie udział w projekcie z przyczyn niezależnych od Realizatora np. zdarzenie losowe. 

8. Nauczyciel skreślony z listy uczestników projektu zostaje obciążony kosztami udziału w projekcie oraz zwraca otrzymane 
materiały dydaktyczne itp. 

9. Realizator Projektu dopuszcza możliwość usprawiedliwienia nieobecności powyżej 15% godzin zajęć tylko w szczególnych 
okolicznościach, za zgodą prowadzącego szkolenie. 

10. W przypadku rezygnacji uczestnik zobowiązany jest pisemnie w terminie 7 dni powiadomić Realizatora Projektu o tym fakcie 
wraz z podaniem przyczyny rezygnacji. 

11. Uczestnik jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów w trakcie realizacji 
projektu jak i udziału w procesie ewaluacji nadzorowanej przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym. 

12. Uczestnik jest zobowiązany do bieżącego informowania o zmianach w danych teleadresowych. 
13. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

§ 6 Przepisy końcowe 

1. Nadzór nad prawidłową realizacją projektu sprawował będzie Kierownik Projektu przy współpracy Koordynatora projektu oraz 
Dyrektora ZSP w Zelowie. 

2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Realizator Projektu. 
3. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu.  

 

 

…..……………………………………… …………………………………………………………… 
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