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REGULAMIN  UCZESTNICTWA I REKRUTACJI  W PROJEKCIE 
 

„Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik – podniesienie jakości 

kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” 

 

I. OPIS OGÓLNY PROJEKTU. 

Projekt pn. „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik – podniesienie jakości 

kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Podziałania 11.2.1. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

TERMIN REALIZACJI: 02.05.2018 - 31.12.2020 

UCZESTNICY: 324 uczniów (w tym 112 dziewcząt) z Technikum nr 2 oraz  Branżowej Szkoły 

I stopnia nr 1 w Górnośląskim Centrum Edukacji w Gliwicach, kształcących się 

w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik analityk, technik usług 

fryzjerskich, technik ochrony środowiska, mechatronik, fryzjer, elektromechanik. 

 

Zaplanowane formy wsparcia: 

1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w wymiarze 3h  

2. Grupowe konsultacje z doradcą zawodowym w wymiarze 8h  

3. Staże zawodowe dla Uczniów w wymiarze 150h 

 w zawodach: technik  mechanik, technik mechatronik, technik analityk, technik usług 

fryzjerskich, technik ochrony środowiska. 

 realizowane w okresie letnim (lipiec, sierpień)  

 

4. Specjalistyczne szkolenia kwalifikacyjne:   

Dla technika mechanika, technika mechatronika, technika elektromechanika oraz mechatronika: 

 Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z certyfikatem 

(90h)  

 Spawanie metodą TIG z książeczką (110h) (przeprowadzone przez pracowników 

GCE); 

 Lutowanie powierzchniowe i przewlekane IPC z certyfikatem (24h); 

 Obsługa wózków widłowych z wymianą butli gaz. UDT z egz. (60h); 

 Uprawnienia energetyczne G1 z egz. (SEP do 1kV) (24h); 

 Systemy serwo–hydrauliczne: modelowanie, identyfikacja i sterowanie (72h). 

 

Dla technika analityka, technika ochrony środowiska: 

 Kurs oznaczeń analitycznych wysokospecjalistycznych (25h)  

 Kurs z zakresu oznaczeń chromatograficznych (25h) 

 

Dla technika usług fryzjerskich: 

 Kurs stylizacji paznokci (80h)  

 Kurs wizażu (50h)  

 Kurs przedłużania i zagęszczania włosów (40h)  
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5. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne: 
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne w wymiarze 10 godzin lekcyjnych (5h teoretyczne + 5h 

praktycznych) zostaną przeprowadzone dla 309 uczniów/uczennic podzielonych na 49 grup. Zajęcia 

będą zorganizowane według schematu:   

 technik mechatronik - 21gr 

 technik mechanik – 9gr 

 technik analityk – 7gr 

 technik usług fryzjerskich – 5gr 

 technik ochrony środowisk - 1 gr 

 mechatronik - 2gr 

 fryzjer - 3gr 

 elektromechanik - 1gr 

 

6. Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Śląskiej w wymiarze 1,5h dla 133 uczniów (9 grup) 

kształcących się w zawodach technik mechanik, technik mechatronik, mechatronik. 

 

 

 

II. ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU. 

 

1. Rekrutacja będzie się odbywała według następujących kryteriów: 

 
a. Uczęszczanie do  Technikum nr 2 lub  Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 

w Górnośląskim Centrum Edukacji w Gliwicach w zawodach: technik mechanik, 

technik mechatronik, technik analityk, technik usług fryzjerskich, technik ochrony 

środowiska, mechatronik, fryzjer, elektromechanik.  

b. Złożenie deklaracji uczestnictwa zawierającej formularz zgłoszeniowy o treści 

załącznika nr 1). 

c. Złożenie oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(o treści załącznika nr 2). 

d. Powierzenie Realizatorowi danych osobowych (o treści załącznika nr 3). 

e. Pozytywna opinia nauczyciela zawodu o zasadności zaplanowanej dla ucznia/uczennicy 

ścieżki wsparcia wraz z opisem jego motywacji (o treści załącznika nr 4.) 

f. Wymóg pełnoletności dla kursów obwarowanych takim kryterium. 

g. Pozytywna opinia lekarska dla kursów obwarowanych takim wymogiem. 

h. Złożenie w wyznaczonym czasie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. 

i. Kolejność zgłoszeń. 

j. W sytuacji większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie tworzy się listę rezerwową.  

 

w przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich dokumenty muszą zostać podpisane przez rodzica lub 

prawnego opiekuna 

2. Harmonogram rekrutacji 

Rekrutacja będzie prowadzona w 2 turach: 

I tura: 

 Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: 15 lipca 2018 – 30 lipca 2018 Ogłoszenie listy 

podstawowej i rezerwowej do projektu: do 31lipca 2018 

 Nabór uzupełniający: 03 wrzesień 2018 – 8 października 2018 (tylko w przypadku 

nieskompletowania pełnej liczby uczestników w czerwcowym naborze); 

 Ogłoszenie zaktualizowanej listy podstawowej i rezerwowej do projektu: 10 października 2018 

 

II tura: 
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 Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: 29 kwiecień 2019 - 31 maja 2019 

 Ogłoszenie listy podstawowej i rezerwowej do projektu: do 10 czerwca 2019 

 Nabór uzupełniający: 02 wrzesień 2019 – 20 września 2019 (tylko w przypadku 

nieskompletowania pełnej liczby uczestników w czerwcowym naborze) 

 Ogłoszenie zaktualizowanej listy podstawowej i rezerwowej do projektu: do 27 września 2019 

 

  

3. Schemat rekrutacyjny 

a. uczeń/uczennica składa w sekretariacie CKP GCE w Gliwicach wypełnione i podpisane 

dokumenty: 

 zawierającą formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) 

 oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) 

 Zestaw danych osobowych (załącznik nr 3) 

 

b. na podstawie wpływających formularzy Komisja Rekrutacyjna zbiera opinie (załączniki 

nr 4) 

c. na podstawie formularzy zgłoszeniowych oraz uzyskanych opinii Komisja Rekrutacyjna 

tworzy listę uczestników i uczestniczek w podziale na poszczególne typy form wsparcia 

zgodnie z kierunkiem kształcenia deklaracje uczestnictwa. 

4. Obowiązki ucznia/uczennicy będących uczestnikami projektu: 

a. systematyczne uczestnictwo w zajęciach, 

b. usprawiedliwianie nieobecności, które będą uwzględniane jedynie w sytuacji choroby lub 

zdarzeń losowych.  

 

5. Wszystkie zaplanowane dla uczniów i uczennic  formy wsparcia są dla nich nieodpłatne. 

6. Zasady udziału w stażach zawodowych reguluje „Regulamin staży zawodowych”.  

 

 

 

 

 

 

Gliwice, dn. 22.06.2018r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam do realizacji 

 

………………………………………….. 


