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PROJEKT „SZKOŁA FACHOWCÓW. DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 

W RUDNIKU NAD SANEM” 
 

 
Drodzy Rodzice 

 

W okresie od 1 września 2016 r. do 31 października 2019 r. Zespół Szkół im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Rudniku nad Sanem realizuje  projekt pn. „Szkoła fachowców. Doskonalenie jakości 
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem”. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia 

zawodowego. 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty 

edukacyjnej szkoły poprzez realizację projektu obejmującego zakup wyposażenia, doradztwo, kursy i staże 

dla 100 uczniów (20 kobiet, 80 mężczyzn) i szkolenia dla 4 nauczycieli (1 kobieta, 4 mężczyzn) do końca 

października 2019 r. 

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i uczennice kształcący się w Zespole Szkół im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Rudniku nad Sanem (technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik 

handlowiec). Projekt jest trzyletni (pierwszy cykl: 09.2016 – 08.2017; drugi cykl: 09.2017 – 08.2018; trzeci 

cykl: 09.2018-10.2019). 

W stosunku do uczniów i uczennic przeprowadzone zostaną następujące działania: 

a) Poradnictwo edukacyjno-zawodowe (grupowe i indywidualne). 
b) Kursy zawodowe dla uczniów: 

• kurs spawania, 

• kurs obsługi wózka jezdniowego. 
c) Staże (płatne). 
  
 Szczegółowy opis działań znajduje się w Regulaminie rekrutacji. 

 Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY. Wszelkie wydatki związane z udziałem w projekcie 
ponoszone są ze środków projektu. 

Udział w projekcie pozwoli uczniom nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje. 
Drodzy Rodzice, jeśli uważacie, iż uczestnictwo Waszego dziecka w projekcie jest zasadne, serdecznie 

zapraszamy. Uczniowie chcący wziąć udział w projekcie są zobowiązani do złożenia w pełni uzupełnionego 

formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły 7 grudnia 2018 r. Ponadto prosimy o zapoznanie się  

z regulaminem rekrutacji. 
Szczegółowe informacje są dostępne w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad 

Sanem oraz na stronie internetowej  szkoły www.zsrudnik.edu.pl. 
 
Serdecznie zapraszamy! 

  Edward Wołoszyn 

  Dyrektor Zespołu Szkół 

  im. gen. Władysława Sikorskiego 

 w Rudniku nad Sanem 


