
                                                                                                                             

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 37-420 Rudnik nad Sanem 

tel. 15 876 10 01, e-mail: sekretariat@zsrudnik.edu.pl, strona www: www.zsrudnik.edu.pl   

Informacje do przekazania uczniom przez nauczycieli (wychowawców) dotyczące 
rekrutacji do projektu „Szkoła fachowców. Doskonalenie jakości kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego 
w Rudniku nad Sanem” 

 
 W okresie od 01.09.2016 r. do 31.10.2019 r. Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego 

w Rudniku nad Sanem realizuje projekt pod nazwą „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. 
 

REKRUTACJA: 

• Uczeń wypełnia kompletny formularz zgłoszeniowy (wszystkie 4 strony). 

• W formularzu znajdują się pytania, na które odpowiedzi udziela uczeń, rodzic, wychowawca. 

• Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do sekretariatu Zespole Szkół im. gen. 

Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w terminie do 7 grudnia 2018 r. 
 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 

• BEZPŁATNY udział z kursach zawodowych i poradnictwie. 

• Udział w PŁATNYCH stażach. 

• Możliwość nabycia nowych umiejętności i kwalifikacji. 

• Możliwość poznania swoich predyspozycji zawodowych. 

• Możliwość nabycia doświadczenia zawodowego. 

 

WAŻNE: 
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ORAZ WARUNKI KWALIFIKACJI DO PROJEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ REGULAMINIE 

REKRUTACJI W ZWIĄZKU Z CZYM PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYM DOKUMENTEM. 
 


