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Czlowiek najlBpva
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REKRUTACJA UCZNI6W KLAS III I IV ZESPOLU SzjKoL
ELEKTRYCZNYCH WE WLOCLAWKU W RAMACH PROJEKTU
..MATEMATYKA + ELEKTRONIIG = DOBRr{ PR.ZYSZLA PRACA LUB
POLITECHNIKA" NA ZAJF.CIA EDUKACYJNE I PROGRAM
DORADZTWA
Gmina Miasto Wloclawek otrzymala dofinansowanie na realizacjq projektu pn ,,Matematyka
+ elektronika = dobra przyszla praca lub politechnika" w ramach Priorytetu lX' Rozw6j wyksztalcenia
i kompetencji w regionach Dziallanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnosci i jakosci szkolnictwa zawodowego

Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Projekt skierowany

jest do 220

uczni6w

z Zespllu Szk6l Elektrycznych we Woclawku.

Warto6d projektu

- 1 117 388,24 zl

Dofinansowanie z EFS
Wklad wlasny

-

-

949 780'00 zl

16'7 608,20

zl

Celerng}6wnymprojektujestpodniesieniejako6ciprocesuksztalceniadla220uczniowpoprzez
we Wloclawku'
wdro2enie program6w rozwojowych w Zespole Szk6l Elektrycznych

''i

Cele szozeg6lowe Projektu to:

o rozw6j kompetencji kluczowych i zawodowych u 220 uczni6w z Zespoht Szk6l Elektrycznych
jgzyka
we Woclawku poprzez organizacig zaig' dodatkowych z matematyki' fizyki'
r';
angielskiego, elektryki/elektronikiiinformatyki/teleinformatyki do 30 04'2014

o przygotorvanie mlodzieiry z
pracy

i

Zespoht Szk6l Elektrycznych we Wloclawku do wej6cia na rynek

wzmocnienie ich zdolno6ci do zatrudnieni a poprzez realizacjq programu doradztwa

edukacyjno_zawodowegodla220os6bizaj96kompensacyjnychdla30os6bdo30.04.20l4r.;
owzrostumiejgtno6cizawodowychwzakresiedostosowaniaprogram6wpraktyki,wsp6lpracy
zICT poprzez ludzt'al
z pracodawcami oraz umiejgtno6ci praktycznych w zawodach zwi4zanych

33 uczni6w
30. 10.20

z

Zespc*u Szk6l Elektrycznych

we Wloclawku

w

sta2ach zawodowych do

l4 r.;

material6w dydaktycznych'
Ka2dy z bior4cych udziai w projekcie zostanie wyposaZony w zestaw

Kapital Ludzki przyznawane
wsparcie udzielane w ramach Dzia\ania 9.2 Programu operacyjnego
jest w celu wyr6wnywana dysproporcji i zwigkszena szans edukacyjnych poprzez opracowanle
o P eJ; s ki ego

Fundus zu

SP

olecz ne go

_

UNN EUNOPEJ5KA

KAPITAT LUDZKI

EUROPEJS(I
FUNDUSZ SPOTECZNY

NARODOWA S]RATTCIA SPOJNOIC

na dodatkowe r6znorodne zajgcia pozalekryjne i sta2e u pracodawc6w.

Wsparcie, o kt6rym mowa powyZej realizowane bgdzie w trzech formach:

l)

organizowanie zajgt

dla

uczni6w

i

uczennic klas

III i lV

Zespolu Szk6l Elektrycznych

we Wtoclawku,

2)

doposaZenie pracowni elektroniczne.i

w

nowoczesny sprzqt dedykowany dla przemyslu

elektronicznego i teleinformatycznego oraz zakup material6w dydaktycznych;

3) w

okresie wakacji (lipiec

-

r')

sierpieir 2014

z Zespolem Szk6l Elektrycznych we Wloclawku

-

staze

u

pracodawc6w wsp6lpracujqcym i

dotyczy klas

III

ZASADY, WARUNKI I TRYB ORGANIZACJIZA&C EDUKACYJNYCH W
RAMACHPROJEKTU
..MATEMATYKA + ELEKTRONIKA = DOBRA PRZYSZI,A PRACA LUB
POLITECHNIKA"
1. Instytucj4 odpowiedzialnq za organizacjg

i

realizacjg projektu ,,Matematyka 1t elektronika

:

lepsza przysAa praca lub politechnika" dla Gminy Miasta Woclawek jest Wydzial Edukacji

urzgdu Miasta wloclawek

z

siedzib4we wloclawku ul. zielony Rynek 11/13, zwany dalej

organizatorem Projektu.

2.

Miasto Wloclawek zleci Asystentowi Kierownika Projektu organizacj9

i

realizacjq zajE6

projektu na podstawie Tawarle: umowy.

3.

Zajgcia

we

w

ramach projektu bgd4 realizowane

w

siedzibie: Zesp6l Szk6l Elektrycmych

Wloclawku, ul. Toruriska 77183' 87-800 Wloclawek'

4. Okres rekrutacj i: do dnia

30.11.2013r.

.

5. Realizacja zajgi w ramach projektu nast4pi w terminie do 30 listopada 2014r.
6, Organizator projektu zaPewnia:

a) bezpiatny udzial w zajgciach,
b) suchy prowiant, kt6ry przewidywany jest po cz4ici zajE(''
c) bezplatne pomoce dydaktyczne i materialy szkoleniowe dlauczni6w,
d) staZe u pracodawc6w wsp6lpracuj4cych ze szkol4'

ch Europej skiego Funduszu Spolecznego
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7.

Czlowiek

Zajgcia w

uo

proJ e

przez narczycieli prowadz4cych zajQcia

i
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-

programy opracowane

dostosowane do poszczeg6lnych rodzai6w zajQc

projektowych.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE,
KRYTERJA

l.

Do ubiegania sig o uczestnictwo w zajgciach w ramach projektu uprawnieni s4 uczniowie

uczennice Zespolu Szk6l Elektrycmych we wloclawku, dla kt6rych organem prowadz4cym

i

jest Gmina Miasto Wloclawek w iloSci 220 uczni6w (7K i 213M) w wieku od 17 do 19 lat'

2, Rekrutacja do zajE6 edukacyjnych

z

zasadami

w

projekcie oraz na

staze

odbywai sig bgdzie zgodnie

r6wnoSci szans ze wzglgdu na ple6, bez utrwalania stereotyp6w z zastosowaniem

kryteri6w punktowych uwzglgdniaj4cych:

a) Osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym osoby niepelnosprawne (10
punkt6w) - weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepelnosprawnoSci i/lub orzeczenia o
potrzebie ksztalcenia specjalistycznego i/lub opinia Poradni P-P,

b) Srednia ocen z przedmiot6w zawodowych za ubiegly rok szkolny (powy2ej
4,0 - 5 punkt6w, poniZej Sredniej 4,0 - 0 punkt6w)'
c) Ocena z zachowania (od

I

Sredniej

do 6 punkt6w)'

d) Rekomendacja wychowawcy (od 1 do 4 punkt6w).
e)

w

przypadku tej samej liczby punkt6w o zakwalifikowaniu sig do projektu zdecyduje

kolelno5i zgloszeh. Zostanie utworzona lista rezerwowa (osoby od
naj nizszej

naj

wyZszej do

punktacji).

l) 33 osoby spoSr6d 100 uczestnik6w projektu (uczniowie klas III) z najwyzsz4

sredni4

na koniec foku szkolnego uczestniczy6 bgd4 w miesigcznych staZach u Pracodawc6w

3. Zainteresowani udzialem w projekcie
deklaracii uczestnictwa

w

-

udzial w spotkaniach rekrutacyjnych

i

podpisanie

projekcie, za osobg niepelnoletniq podpisuj4 rodzice lub prawni

opiekunowie.
4. Deklaracje naleZy skladad w sekretariacie uczniowskim szkoly'
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