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REKRUTACJA „Dbamy o Twoją przyszłość” 
Bezpłatne kursy dla uczniów z Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Chełmży  

Nazwa zajęć 

Zajęcia pozalekcyjne - Programowanie urządzeń mobilnych (30 h)  

Zajęcia pozalekcyjne - Carving  (20 h) 

Zajęcia pozalekcyjne - Wizaż (20 h) 

Zajęcia pozalekcyjne - Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem (20 h) 

Zajęcia pozalekcyjne - Programowanie urządzeń inteligentnych domów (40 h)  

Zajęcia pozalekcyjne - Cukiernictwo (30 h) 

Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień - Kurs uprawnień energetycznych do 1 kV (z egzaminem SEP) (40 h) 18 lat 

Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień - Kurs sommelierski (40 h) 

Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień - Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych (67 h) 18 lat 

Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień - Kurs  Adwanced Barista (14h) 

Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego  - język polski (29 h) 

Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego  – język obcy (29 h) 

Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego  – matematyka (29 h) 

Zajęcia z kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych  niezbędnych na rynku pracy  - Zajęcia z radzenia sobie ze stresem (1h) 

Zajęcia przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz egzaminy zawodowe (20 h) 

Wizyta studyjna w przedsiębiorstwach (6 h) 

 formy wsparcia realizowane będą na terenie szkoły– z wyłączeniem  kursu operator wózków jezdniowych, kurs uprawnień energetycznych do 1 kV 

 formy wsparcia mają charakter nieodpłatny. 

 uczestnicy projektu mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia. 
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Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Do ubiegania się o uczestnictwo w projekcie uprawnieni są uczniowie i uczennice, którzy spełniają kryteria obligatoryjne: 

a) posiadają status ucznia jednej ze szkół objętych projektem 

b) wyrażą – poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych – chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych poprzez udział w 

danej formie wsparcia; 

2. W przypadku zbyt dużej liczby uczniów chętnych w stosunku do liczby miejsc w projekcie, obowiązywać będą kryteria premiujące o określonej 

wadze punktowej (maksymalnie można otrzymać 25 pkt):  

a) ocena z zachowania z poprzedniego roku szkolnego (lub też – w przypadku ucznia kl. I – z I semestru):  

 zachowanie bardzo dobre i wyżej – 10 pkt; 

 zachowanie dobre – 5 pkt; 

 zachowanie poprawne i niżej – 0 pkt;  

b) średnia ocen z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku szkolnego (lub też – w przypadku ucznia kl. I – z I semestru): 

 średnia 4.0 i więcej – 10 pkt;  

 średnia 3.9 - 3.0 – 5 pkt;  

 średnia poniżej 3.0 – 0 pkt. 

c) status kobiety w zawodach mieszanych pod względem płci (3 pkt); 

d) nauka w zawodzie z listy zawodów w obrębie regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego; lista zawodów 

stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu (2pkt). 

3. Uczestnikami projektu zostaną osoby, które spełnią kryteria obligatoryjne, a w przypadku zbyt dużej liczby chętnych - uzyskają najwyższą sumę 

punktów w danej szkole, zgodnie z podaną wyżej liczbą miejsc w poszczególnych formach wsparcia. Jeśli kilku uczniów uzyska tą samą liczbę punktów, 

o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zadecyduje dodatkowo: frekwencja na zajęciach lekcyjnych oraz rodzaj wybranych form wsparcia – 

pierwszeństwo mają uczniowie, którzy nie uczestniczą lub nie będą uczestniczyć równolegle w innych zajęciach dających uprawnienia zawodowe. 

Podobnie tworzy się kolejność na liście rezerwowej.   

 

Dokumenty rekrutacyjne  znajdują się w Kancelarii szkoły 

 formularz zgłoszeniowy wraz z kartą rekrutacyjną uczestnika projektu; 

 deklaracja uczestnictwa w projekcie;  

 oświadczenie uczestnika projektu;       

Koordynator:  Krystyna Soliwodzka 


