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OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK 
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

pn. „MOJA PASJA – MÓJ ZAWÓD” 

(nr projektu: WND-RPSL.11.02.03-24-0575/19-002) 

 

 

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Moja pasja – mój zawód” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-

nego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi 

priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów, Pod-

działania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.  
 

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

w Koniecpolu i Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, ukierunkowane na po-

prawę zdolności do zatrudnienia 97 uczniów (63K) i dostosowanie kształcenia do regionalnego 

rynku pracy, poprzez: doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację kursów/stu-

diów podyplomowych dla 7 nauczycieli, doradztwa zawodowego, dodatkowych zajęć zawodowo 

specjalistycznych, staży uczniowskich oraz kursów w zakresie: obsługi kas fiskalnych, wózków 

widłowych, koparko-ładowarki, przedstawiciela handlowego, prawa jazdy kat. B; grafiki kompu-

terowe, obróbki cyfrowej zdjęć, carvingu, kuchni molekularnej, spawanie MAG.  

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i nauczyciele/ki, którzy/re zgłoszą 

chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wspar-

cia w okresie roku szkolnego 2020/2021 oraz 2021/2022.  
 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:  

  

1. Dla uczniów/uczennic:  

 

Nazwa zajęć liczba uczestników 
Zajęcia zawodowo specjalistyczne  
 

Zajęcia w zawodzie Technik handlowiec 

Zajęcia w zawodzie Technik logistyk 

Zajęcia w zawodzie Technik reklamy 

Zajęcia w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

Zajęcia z j. obcych oraz z zakresu wyrów-

nania zajęć matematyczno-przyrodniczych 

 
 

ZS w Koniecpolu - 20 os. 

ZS w Koniecpolu - 26 os. 

ZS w Złotym Potoku - 9 os. 

ZS w Koniecpolu - 12 os. 

ZS w Złotym Potoku - 10 os. 

ZS w Złotym Potoku i ZS w Koniecpolu – 52 os. 

Doradztwo edukacyjno - zawodowe  ZS w Koniecpolu - 78 os. 

ZS w Złotym Potoku - 19 os. 
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Kursy 
 

Obsługa kas fiskalnych  

Wózek widłowy  

Prawo jazdy kat. B  

Kurs spawacza MAG  

Kurs przedstawiciela handlowego  

Tworzenie sklepu internetowego  

Kurs barmański  

Kurs carvingu  

Kurs baristyczny I st. i II st. 

Kurs Sugarcravtingu  

Kurs Kuchnia molekularna  

Kurs grafiki komputerowej  

Kurs obróbki cyfrowej zdjęć  

Kurs Socjal Media 

 
 

T. logistyk, T. handlowiec - 30 os. 

T. logistyk, Kier.-mechanik, T. handl. - 18 os. 

T. logistyk, Tech. żywienia, T. handl. - 22 os. 

Kierowca-mechanik - 6 os. 

Technik handlowiec - 10 os. 

Technik handlowiec – 10 os. 

Technik żywienia - 6 os.  

Technik żywienia - 18 os. 

Technik żywienia - 18 os. 

Technik żywienia - 10 os. 

Technik żywienia - 10 os. 

Technik reklamy - 9 os. 

Technik reklamy - 9 os. 

Technik reklamy - 9 os. 

Staże zawodowe 
 

Zespół Szkół w Koniecpolu: 

- Technik handlowiec 

- Technik logistyk 

- Technik żywienia 

- Kierowca-mechanik łącznie  
 

Zespół Szkół w Złotym Potoku: 

- Technik żywienia  

- Technik reklamy  

 
 

 
14 os. 
20 os. 

10 os. 
14 os. 
 
 

 
10 os. 
9 os. 

 

 
2. Dla nauczycieli/el; instruktorów/ek nauki zawodu:  

 

Nazwa zajęć liczba uczestników 

Kurs kwalifikacyjny: Zarządzanie magazynami  1 os. 

Kurs kwalifikacyjny: Zarządzanie łańcuchem 

dostaw 
1 os. 

Studia podyplomowe: Akademia 

Profesjonalnego Coachingu 
1 os. 

Kurs kwalifikacyjny: Grafika komputerowa 3 os. 

Kurs kwalifikacyjny: Obróbka cyfrowa zdjęć 3 os. 

Kurs kwalifikacyjny: Social Media 3 os. 

Kurs kwalifikacyjny: Operator bezzałogowych 

statków powietrznych 
3 os. 

Kurs kwalifikacyjny: Kurs profesjonalny dla 

początkujących w gastronomii 
2 os. 

Kurs kwalifikacyjny: Kuchnie świata 2 os. 

 

 

 

 



 

 

 

Projekt pn. „Moja pasja - mój zawód” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU BĘDZIE PROWADZONA W TERMINIE OD 25 WRZEŚNIA 

2020 ROKU DO 9 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU.  

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek szkolnych, a także na 

stronie internetowej Wnioskodawcy (www.czestochowa.powiat.pl) oraz na stronach interneto-

wych szkół objętych projektem.  

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych szkół biorących udział w projekcie.  

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie 

rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Wnioskodawcy (www.czestochowa.powiat.pl) oraz 

na stronach internetowych szkół objętych projektem. 
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