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OGŁOSZENIE NR 01/ZPS/2020-2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 

1. Koordynator projektu ogłasza nabór do udziału w projekcie „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Sycowie” nr RPDS.10.04.01-02-0012/20 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu 

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

 

2. Celem głównym projektu jest: podniesienie kompetencji zawodowych u min. 90% ze 100 uczniów/uczennic 

technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie zwiększając ich szanse na rynku pracy, przez m.in. 

realizację zajęć dodatkowych, staży, szkoleń i kursów, wyjazdów studyjnych, a także podniesienie kompetencji 

zawodowych 35 nauczycieli/nauczycielek z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie poprzez kursy i szkolenia 

oraz podniesienie jakości nauczania przez m.in. wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego w okresie 

01.01.2021 r. do 31.08.2022 r. 

 

3. Grupę docelową stanowi: 100 (43 kobiety) uczniów wyłącznie z kierunków: technik ekonomista, technik logistyk, 

technik mechanik, technik pojazdów samochodowych oraz 35 (27 kobiet) nauczycieli Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Sycowie. 

 

4. Cel realizowany będzie poprzez zadania: 
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 wyposażenie pracowni przedmiotowych, 

 kursy i szkolenia dla nauczycieli – 35 osób (27K, 8M), 

 staże uczniowskie – 80 uczniów (35K, 45M), 

 wsparcie dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających ich szanse 

na rynku pracy – 100 uczniów (43K, 57M), 

 zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania zawodowe – 60 uczniów (26K, 34M), 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 50 uczniów (21K, 29M), 

 wyjazdy studyjne – 100 uczniów (43K, 57M). 

 

5. Termin rekrutacji: 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie w terminie od 26.01.2021 r. do 10.02.2021 r. w sekretariacie szkoły 

następujących dokumentów:  

 formularz zgłoszeniowy do projektu,  

 deklaracja uczestnictwa w projekcie,  

 deklaracja wyboru formy wsparcia, 

 oświadczenie uczestnika projektu, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbywanie zajęć w dni wolne od pracy (składają tylko uczniowie). 
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Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsp-syc.pl w zakładce: Projekty „Kompetentni 

uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie”. 

 

6. Komisja rekrutacyjna w składzie: Ewa Mencel – koordynator projektu oraz nauczyciela zatrudnieni w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Sycowie: Beata Śliwińska, Radosław Wdowik, Bartłomiej Porzucek, Magdalena Peter-Świstak, 

Iwona Ilska, Ewa Stefanowicz, Marzena Łatka, Aleksandra Lubczyńska kwalifikuje uczestników zgodnie z kryteriami 

zawartymi w regulaminie rekrutacji. Regulamin rekrutacji zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły w zakładce 

Projekty „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie” 

 

7. Listy zakwalifikowanych uczestników zostaną wywieszone w gablocie szkolnej: 26.02.2021 r. 

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

