Projekt pn. „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE
UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
pn. „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”
realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Koniecpolu w partnerstwie z firmą Widrex-Trans Sp. z o.o.
Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Z dobrym zawodem
w lepszą przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działania
11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie
zawodowe uczniów, poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na
poprawę zdolności do zatrudnienia 100 uczniów szkoły, w tym 28 kobiet oraz dostosowanie
kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez organizację dla uczniów zajęć z doradztwa
zawodowego, zajęć specjalistycznych, staży i praktyk, kursów, w tym certyfikowanych, doposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych oraz udział nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe
i instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym 4 kobiet, w studiach podyplomowych, kursach
i szkoleniach doskonalących w okresie realizacji projektu.
Projekt „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” zakłada konieczność zwiększenia współpracy
szkół zawodowych z lokalnymi pracodawcami w celu lepszego dostosowania efektów kształcenia do
potrzeb rynku pracy, w tym celu co najmniej 50 uczniów odbędzie staże i praktyki u pracodawców.
Uczniowie zwiększą swoje kwalifikacje na rynku pracy poprzez udział m.in. w kursach na operatora

koparko-ładowarki, operatora wózka widłowego, obsługi kasy fiskalnej, kursach gastronomicznych
w tym: carvingu, kelnerskim, barmańskim, baristycznym, a także w kursie spawania metodą MAG.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i nauczyciele/ki, którzy/re zgłoszą chęć
uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do I edycji projektu, będą uczestniczyć w formach
wsparcia w okresie roku szkolnego 2016/2017.
Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatora Projektu, a także na stronie
internetowej szkoły www.zszkol.pl w zakładce „Z dobrym zawodem …”
Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w szkole.
Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie
rekrutacji dostępnym na stronie internetowej szkoły w zakładce „Z dobrym zawodem …”
REKRUTACJA DO PROJEKTU BĘDZIE PROWADZONA W TERMINIE OD 14.10.DO 21.10. 2016 ROKU

