
 

 

  

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 

Powiat Bielski ogłasza rekrutację do projektu systemowego „Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego. 

 

TERMIN REKRUTACJI: od 3 września 2012 r. do 17 pażdziernika 2012 r. 

TERMIN REALIZACJI W RAMACH OBECNEGO NABORU : od 1 WRZEŚNIA 2012 r. do 31 SIERPNIA 2013 r. 

Działania zaplanowane w projekcie: 

1. Zajęcia z doradztwa grupowego 

2. Zajęcia z doradztwa indywidualnego  

3. Pakiet wsparcia dla uczestników Projektu, przewidujący: 

 zajęcia pozaszkolne m.in. z matematyki, j.angielskiego, przedmiotów zawodowych  
 zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki,  językowe (angielski, polski) 
 kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD,  prawo jazdy kat. B, operator wózków widłowych, kelnerski 
 praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej,  
 wizyty studyjne u pracodawców 

4. Możliwość skorzystania z kursów on-line, dostępnych na platformie  e- learningowej.  

5. Doposażenie szkół/placówek  

Szkoły objęte projektem: 

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Specjalna nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach, ul. Legionów 59 

2. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, ul Traugutta 11 

- Technikum nr 1, 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, 

3. Zespół Szkół Silesia  w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1e 

- Technikum nr 2, 

O udział w Projekcie może ubiegać się uczeń, który (po 1 września 2012 r.) w momencie złożenia deklaracji uczestnictwa 
oraz podpisania umowy uczestnictwa spełnia łącznie następujące warunki: 

a) kształci się w szkole biorącej udział w Projekcie;  

b) jest uczniem: 

- dwuletniej szkoły zawodowej lub 

- drugiej lub trzeciej klasy trzyletniej szkoły zawodowej lub 

- drugiej, trzeciej lub czwartej klasy technikum; 

c) nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 
2013. 

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów: 
• formularza zgłoszeniowego do projektu;  
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;  
• ankiety rekrutacyjnej. 

Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane będą  w terminie  
od 3 września 2012 r. do 17 października 2012 r. 

w sekretariatach w/w szkół . 

 

Więcej informacji na temat projektu oraz dokumenty do pobrania w sekretariatach szkół oraz na str http://www.zosipo.org/ 
w zakładce „Mam zawód-mam pracę w regionie”. oraz na stronie Projektu pod adresem: 
http://mamzawodmamprace.slaskie.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 
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