REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE

„W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych
w Gliwicach”
I. OPIS OGÓLNY PROJEKTU.
Projekt pn. „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w
Gliwicach” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Podziałania 11.2.3. „Wsparcie
szkolnictwa zawodowego - konkurs” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
TERMIN REALIZACJI: 01.09.2018 - 30.06.2020
UCZESTNICY: 152 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ekonomiczno - Technicznych im.

Cichociemnych w Gliwicach kształcąca się w zawodach: technik ekonomista o
profilu policyjno-prawnym, technik logistyk o profilu wojskowym, technik
organizacji reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej
ZAPLANOWANE FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE według potrzeb i chęci uczenia:
Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w wymiarze 6h
Staże zawodowe dla 90 Uczniów i Uczennic w wymiarze 150h
Specjalistyczne szkolenia kwalifikacyjne:
Rodzaje zaplanowanych kursów dla 48 techników ekonomistów
Kurs kadrowo-płacowy z obsługą programu PŁATNIK dla 38 osób
Kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia dla 40 osób
Rodzaje zaplanowanych kursów dla 56 techników logistyków
Kierowca operator wózków jezdniowych dla 50 osób
Magazynowanie materiałów niebezpiecznych dla 40 osób
Rodzaje zaplanowanych kursów dla techników reklamy oraz techników cyfrowych procesów
graficznych
 Kurs akademia fotografii WST dla 24 osób
 Warsztaty animacji filmowej dla 24 osób
4. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne:
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne w wymiarze 20 godzin lekcyjnych. Zajęcia będą zorganizowane
według schematu:
A. Zajęcia dla 48 techników ekonomistów (6 grup)
 Przedsiębiorstwo na rynku, zarządzanie jego zasobami oraz organizowanie majątku
przedsiębiorstwa
 Rachunkowość w firmie
B. Zajęcia dla 56 techników logistyków (5 grup)
 Planowanie logistyczne produkcji i dystrybucji(5gr)
 Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej. Zapasy i magazyn dla opornych(5gr)
C. Zajęcia dla 24 techników reklamy (3 grupy)
 Profesjonalny sprzedawca sukcesem reklamy. Skuteczne techniki sprzedaży (3gr)
 Jak skutecznie promować marki – planowanie kampanii reklamowej. Kampania reklamowa dla
opornych(3gr)
D. Zajęcia dla 24 techników cyfrowych procesów graficznych (3 grupy)
 Projektowanie graficzne i zagadnienia druku(3gr)
 Multimedia w biznesie i na co dzień (3gr)
5. Zajęcia specjalistyczne na uczelniach wyższych.
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Zajęcia te zostaną zorganizowane na terenie dwóch uczelni, są to Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa w Gliwicach oraz Wyższa Szkołą Logistyki w Poznaniu..

II. ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU.
1. Rekrutacja będzie się odbywała według następujących kryteriów:
a. Uczęszczanie do Technikum nr 8 im. Cichociemnych w ZSET w Gliwicach w
zawodach: technik ekonomista o profilu policyjno-prawnym (48 U/U) technik logistyk
o profilu wojskowym (56U/U), technik organizacji reklamy (24 U/U) oraz technik
grafiki i poligrafii cyfrowej (24 U/U).
b. Złożenie deklaracji uczestnictwa zawierającej formularz zgłoszeniowy (o treści
załącznika nr 1).
c. Złożenie oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(o treści załącznika nr 2).
d. Powierzenie Realizatorowi danych osobowych (o treści załącznika nr 3).
e. Pozytywna opinia nauczyciela zawodu o zasadności zaplanowanej dla ucznia/uczennicy
ścieżki wsparcia wraz z opisem jego motywacji (o treści załącznika nr 4.)
f. Złożenie w wyznaczonym czasie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.
g. Kolejność zgłoszeń.
h. W sytuacji większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie tworzy się listę rezerwową.
w przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich dokumenty muszą zostać podpisane przez rodzica lub
prawnego opiekuna
2. Harmonogram rekrutacji
Rekrutacja będzie prowadzona w 2 turach:
I tura:

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: 08 października 2018 - 21 października 2018

Ogłoszenie listy podstawowej i rezerwowej do projektu: do 23 października 2018

Nabór uzupełniający: 23 października 2018 – 26 października 2018 (tylko w przypadku
nieskompletowania pełnej liczby uczestników w czerwcowym naborze);

Ogłoszenie zaktualizowanej listy podstawowej i rezerwowej do projektu: 29 października 2018
II tura:

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: 17 września 2019 - 26 września 2019

Ogłoszenie listy podstawowej i rezerwowej do projektu: do 28 września 2019

Nabór uzupełniający: 29 wrzesień 2019 – 03 października 2019 (tylko w przypadku
nieskompletowania pełnej liczby uczestników w czerwcowym naborze);

Ogłoszenie zaktualizowanej listy podstawowej i rezerwowej do projektu: 28 września 2019

3. Schemat rekrutacyjny
a.

uczeń/uczennica składa w sekretariacie ZSET w Gliwicach wypełnione i podpisane
dokumenty:

zawierającą formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)

Zestaw danych osobowych (załącznik nr 3)

b.

na podstawie wpływających formularzy Komisja Rekrutacyjna zbiera opinie (załączniki
nr 4)
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c.

na podstawie formularzy zgłoszeniowych oraz uzyskanych opinii Komisja Rekrutacyjna
tworzy listę uczestników i uczestniczek w podziale na poszczególne typy form wsparcia
zgodnie z kierunkiem kształcenia deklaracje uczestnictwa.

a. Obowiązki ucznia/uczennicy będących uczestnikami projektu:
i.
systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
ii.
usprawiedliwianie nieobecności, które będą uwzględniane jedynie w sytuacji choroby lub
zdarzeń losowych.
1. Wszystkie zaplanowane dla uczniów i uczennic formy wsparcia są dla nich nieodpłatne.
2. Zasady udziału w stażach zawodowych reguluje „Regulamin staży zawodowych

Gliwice, 15.09.2018 r.

Zatwierdzam do realizacji: ……………………………….
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