
 

 

    
    Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lublinie 2014-2020  

OGŁOSZENIE NR 01/ZPSB/2019-2019 z dnia 02 września 2019r. 

 

Koordynator projektu wraz z koordynatorem szkolnym ogłaszają nabór do udziału w projekcie „Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZiO  

w Biłgoraju” nr RPLU.12.04.00-06-0052/17 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. 

 

Celem głównym projektu jest: Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  

w Biłgoraju poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, podniesienie kompetencji nauczycieli zawodowych (5K;4M),zwiększenie 

zdolności do zatrudnienia 98 uczennic i 32 uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych oraz wysokiej jakości staży zawodowych we współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym szkoły w okresie 01.09.2019 -31.08.2020. 

 

Grupę docelową stanowi: 98 uczennic i 32 uczniów oraz 5 nauczycielek i 4 nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Zawodowych  

i Ogólnokształcących w Biłgoraju, dalej ZSZiO zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie województwa lubelskiego w tym: 

 15 uczniów-Technik Mechanik-TM 

 15 uczennic i 15 uczniów-Technik Organizacji Reklamy-TOR 

 24 uczennice i 1 uczeń-Technik Handlowiec-TH 

 59 uczennic i 1 uczeń-Technik Usług Fryzjerskich -TUF 

 3 nauczycieli TM 

 2 nauczycielki TH 

 3 nauczycielki TUF 

 1 nauczyciel TOR 
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Cel realizowany będzie poprzez zadania: 

- Wyposażenie pracowni zawodowych 

- Kursy i szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli zawodu 

-Zajęcia pozalekcyjne z zakresu prowadzenia firmy 

- Kursy i szkolenia specjalistyczne dla uczniów 

Termin rekrutacji: 

Nabór : rok szkolny 2019/2020 – 98 uczennic i 32 uczniów oraz 5 nauczycielek i 4 nauczycieli kształcenia zawodowego 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie w terminie od 02.09.2019r. do 18.09.2019r. następujących 

dokumentów: formularz rekrutacyjny z oświadczeniem, deklaracja uczestnictwa i regulamin uczestnictwa.  

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły: http://www.zszio.lbl.pl/ oraz 

https://www.projektgamma.pl/szkolenia-unijne/lista-realizowanych-projektow/pakiet-startowy-bilgoraj 

 

Komisja rekrutacyjna w składzie: Monika Buczek– szkolny koordynator projektu 

Beata Kurys 

kwalifikuje uczestników zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie rekrutacji.  

 

Listy zakwalifikowanych uczestników zostaną wywieszone w gablocie szkolnej: 25.09.2019 r.  

 

UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń 

 

http://www.zszio.lbl.pl/
https://www.projektgamma.pl/szkolenia-unijne/lista-realizowanych-projektow/pakiet-startowy-bilgoraj

