Kutno, 19.09.2016r.

Rekrutacja uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie na:
1. Zajęcia dodatkowe z zakresu: Innowacyjne metody montażu i reworku modułów
elektronicznych stosowanych we współczesnych produktach ICT – szkolenia z zakresu IPC w

okresie październik 2016 - czerwiec 2017 oraz staże zawodowe z zakresu kształcenia

elektronicznego w okresie lipiec – sierpień 2017r.dla 50 uczniów/uczennic ZS1 - w pierwszym
roku realizacji projektu

2. Zajęcia dodatkowe z CISCO –umiejętność instalowania, konfiguracji i weryfikacji sieci LAN iPv4

i iPv6 w okresie październik 2016 - czerwiec 2017 oraz staże zawodowe z zakresu kształcenia
informatyków

w okresie lipiec – sierpień 2017r.dla 50

w pierwszymroku realizacji projektu.

uczniów/uczennic ZS1-

w ramach projektu „Zawodowcy na start” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0002/15-00
realizowanego

w ramach Osi Priorytetowej XIEdukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania

XI.3Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na

lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Do ubiegania się o uczestnictwo w zajęciach i stażach w ramach powyższego projektu

uprawnieni są uczniowie i uczennice Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie.
Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadami równości szans ze względu na płeć,
niepełnosprawność
uwzględniających:

oraz

pochodzenie

z

zastosowaniem

kryteriów

punktowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kryteria dla zajęć z zakresu IPC:
a)
b)
c)
d)
e)

kobiety -20pkt.
preferowany kierunek elektronika – 10 pkt.
kierunek informatyka – 5 pkt.
klasy I i II - 10 pkt., klasy III – 5 pkt.
rekomendacja wychowawcy biorąc pod uwagę oceny i aktywność ucznia– od 1 do 5 pkt.
(średnia ocen za ubiegły rok szkolny, ocena z zachowania)

Kryteria dla zajęć z zakresu CISCO:
a)
b)
c)
d)
e)

kobiety -20pkt.
preferowany kierunek informatyka – 10 pkt.
kierunek elektronika – 5 pkt.
klasy I i II - 10 pkt., klasy III – 5 pkt.
rekomendacja wychowawcy biorąc pod uwagę oceny i aktywność ucznia– od 1 do 5 pkt.
(średnia ocen za ubiegły rok szkolny, ocena z zachowania)

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do projektu

zdecyduje Komisja Rekrutacyjna. Zostanie utworzona lista rezerwowa (osoby od najwyższej do
najniższej punktacji).

Rekrutacja trwa od 19 września do 3 października 2016r. Wypełnione dokumenty należy
składać w Sekretariacie Szkoły.

Więcej informacji w załączonym Regulaminie Rekrutacji.
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