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OGŁOSZENIE NR 04/ZPS/2019 z dnia 16 września 2019r. 

 

Koordynator projektu ogłasza nabór do udziału w projekcie „Zawodowy pakiet startowy” nr RPDS.10.04.01-02-0032/17 współfinansowanym  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. 

 

Celem głównym projektu jest: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Sycowie poprzez wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne, podniesienie kompetencji 8 nauczycieli kształcenia 

zawodowego (6K;2M) i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 53 uczennic i 27 uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych, doradztwa 

zawodowo-edukacyjnego oraz wysokiej jakości staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły w okresie 

01.09.2018-31.08.2020. 

 

Grupę docelową stanowi: podmiot Technikum w Sycowie działające w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie oraz 53 uczennice  

i 27 uczniów oraz 6 nauczycielek i 2 nauczycieli kształcenia zawodowego Technikum w Sycowie, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na 

terenie województwa dolnośląskiego w tym:  

 uczniowie zawodu: technik mechanik (10 M), technik logistyk (17K i 13M), technik ekonomista (36K i 4M) 

 nauczyciele kształcenia zawodowego: technik mechanik (2M); technik logistyk (3K); technik ekonomista (3K) 

 

Cel realizowany będzie poprzez zadania: 

 doposażenie pracowni zawodowych 

 kursy/szkolenia specjalistyczne i staże/praktyki u pracodawców dla nauczycieli zawodu 

 warsztaty z zakresu zawodowych kompetencji społecznych, poruszania się na rynku pracy oraz doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 

uczniów 

 kursy i szkolenia specjalistyczne dla uczniów kierunków: technik ekonomista, technik logistyk i technik mechanik 
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 kursy i zajęcia dodatkowe dla uczniów – kursy/szkolenia i koła zainteresowań 

 wizyty studyjne dla uczniów 

 staże zawodowe dla uczniów 

 stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

 

Termin rekrutacji: 

Nabór II: rok szkolny 2019/2020 – 30 uczniów/uczennic w tym:  

 technik logistyk (3K i 7M), technik ekonomista (18K i 2M) 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie w terminie od 16.09.2019 r. do 20.09.2019 r. następujących 

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

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsp-syc.pl w zakładce: Projekt „Zawodowy pakiet startowy”.  

 

Komisja rekrutacyjna w składzie: Ewa Mencel – koordynator projektu 

         Małgorzata Frąszczak – specjalista ds. organizacyjno-rekrutacyjnych 

kwalifikuje uczestników zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie rekrutacji. Regulamin rekrutacji zamieszczony jest na stronie internetowej 

szkoły w zakładce Projekt „Zawodowy pakiet startowy”. 

 

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

 

 

UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń 

 

http://www.zsp-syc.pl/

