
 

Informacja o rekrutacji uczniów i uczennic do projektu 

 „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego  

w mieście Siemianowice Śląskie” 

 

Gmina Siemianowice Śląskie informuje, że od  29 maja 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja uczniów 

i uczennic do projektu „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice 

Śląskie”. 

 

1. Informacje o projekcie 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014 – 2020: 

Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe uczniów 

Poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

2. Grupa docelowa 

Uczestnikiem projektu może być uczeń/uczennica uczęszczający/uczęszczająca do jednego z niżej 

wymienionych szkół prowadzonych przez Gminę Siemianowice Śląskie: 

a) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum; 

b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Cogito; 

c) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych; 

d) Zespół Szkół Specjalnych. 

 

3. Formy wsparcia 

W ramach Projektu zrealizowane zostaną dla uczniów/uczennic certyfikowane szkolenia w zakresie 

kompetencji zdiagnozowanych podczas prowadzenia diagnoz w szkołach. W ramach szkoleń 

uczniowie i uczennice zostaną przeszkoleni w zakresie kompetencji cyfrowych i uzyskają stosowne 

certyfikaty. Każdy z uczestników projektu ostanie objęty indywidualnym doradztwem zawodowym 

oraz zdalnym doradztwem kompetencyjnym. Ponadto uczestnicy projektu wezmą udział w płatnych 



 

stażach zawodowych we współpracy z lokalnymi pracodawcami. 

 

4. Zasady rekrutacji 

Zasady rekrutacji uczniów/uczennic do projektu zostały szczegółowo opisane w Regulaminie 

rekrutacji i udziału uczniów i uczennic w projekcie „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa 

zawodowego w Mieście Siemianowice Śląskie” (Zarządzenie Nr 2291/2016 Prezydenta Miasta 

Siemianowice Śląskie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu rekrutacji 

i udziału uczniów i uczennic w projekcie „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego 

w mieście Siemianowice Śląskie”.) 

 

Uczniowie i uczennice chcący wziąć udział w projekcie, spełniających kryteria określone w pkt. 2, 

zaprasza się do złożenia (za pośrednictwem rodzica/opiekuna prawnego – jeśli dotyczy osoby 

niepełnoletniej) w Sekretariacie Szkoły, do której uczęszcza - zgodnie z wzorami przedstawionymi 

w Regulaminie - dokumentów rekrutacyjnych tj: 

a) Deklaracji uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie, 

b) Oświadczenie ucznia/uczennicy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa 17 września 2017 r. 

 

5. Informacje pozostałe 

Wszelkie dokumenty oraz informacje na temat projektu dostępne są w Biurze Projektu – Wydział 

Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, na stronie internetowej urzędu miasta adresem 

http://www.siemianowice.pl/,  a także w Sekretariatach Szkół biorących udział w Projekcie. 

 

Rekrutacja uczniów/uczennic do projektu będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości 

szans, w tym równości płci. 

http://www.siemianowice.pl/

