Projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy II kursy kwalifikacyjne dla
uczniów ZSP 3 w Bełchatowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
- Człowiek – najlepsza inwestycja -

Komunikat
Uczniowie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum Energetycznego w Bełchatowie
chcący wziąć udział projekcie „Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek
pracy II – kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP nr 3 w Bełchatowie” finansowanym ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą przystąpić do ostatniego
naboru. W ramach projektu organizowane są następujące kursy kwalifikacyjne:
a) Kurs spawania blach i rur metodą MAG 135 – liczba miejsc wolnych - 6,
b) Kurs z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV „E”
– liczba miejsc wolnych – 20,
c) Kurs kierowców operatorów wózków jezdniowych – liczba miejsc wolnych – 6.
W projekcie mogą wziąć udział uczniowie pełnoletni.
Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani są w terminie do 18.12.2012 roku złożyć
w sekretariacie szkoły uzupełnione formularze zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami (wymagane
załączniki wskazane są na str. 2. formularza zgłoszeniowego m. in.: aktualne zaświadczenia o
dochodach rodziców/opiekunów za listopad 2012 roku, kserokopia dowodu osobistego).
Formularze zgłoszeń dostępne są w sekretariacie szkoły.
W procesie rekrutacji pod uwagę brane będą następujące kryteria:
 niski dochód na jednego członka rodziny potwierdzony odpowiednimi zaświadczeniami z
miejsca pracy rodziców/opiekunów,
 średnia ocen powyżej 4,0 z semestru poprzedzającego udział w projekcie,
 miejsce zamieszkania ucznia (pierwszeństwo mają uczniowie mieszkający w odległości większej
niż 10 km od szkoły).
Każdy uczeń może złożyć formularz zgłoszeniowy tylko na jeden kurs kwalifikacyjny.
Nabór nie dotyczy uczniów, którzy w poprzednich edycjach projektu zakwalifikowani zostali na
którykolwiek z kursów.

Adres biura projektu:
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,
ul. Czapliniecka 96, pok. 4,
tel. /44/ 733-66-06, fax. /44/733-66-01,
www.powiat-belchatowski.pl (zakładka- Fundusze UE i inne)
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