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Projekt współfinansowany ze środków  

Unii Europejskiej w ramach   
Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu pt. MOGĘ WIĘCEJ 
 

Wszystkich zainteresowanych uczniów w wieku 16-23 lat zapraszamy do wzięcia 
udziału w projekcie MOGĘ WIĘCEJ współfinansowanym  przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX– Rozwój wykształcenia i kompetencji           
w regionach Działanie 9.2. Podniesienie  atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 
 

Projekt MOGĘ WIĘCEJ adresowany jest do uczniów i uczennic Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy  przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym w Sieradzu, zameldowanych na terenie województwa łódzkiego. 

 
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu przygotowania zawodowego, 

zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych beneficjentów poprzez realizację 
cyklu zajęć, warsztatów i kursów specjalistycznych. 

 
Formy wsparcia:  

1) Kursy specjalistyczne dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej: wizaż,                
kelner- barman, kierowca- operator wózków jezdniowych, prawa jazdy kat. B; 

2) Teoretyczne i praktyczne warsztaty zawodowe dla uczniów zasadniczej szkoły 
zawodowej; 

3) Kursy teoretyczne: fryzjer, mechanik samochodowy, stolarz, piekarz dla uczniów 
zasadniczej szkoły zawodowej; 

4) Warsztaty pielęgnacja terenów zielonych dla uczniów szkoły przysposabiającej              
do pracy; 

5) Obsługa maszyn i urządzeń biurowych dla uczniów szkoły przysposabiającej                   
do pracy; 

6) Warsztaty rękodzieło dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy; 
7) Warsztaty manufaktura pięknych przedmiotów dla uczniów szkoły przysposabiającej 

do pracy; 
8) Doradztwo zawodowe dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, uczniów szkoły 

przysposabiającej do pracy i ich rodziców; 
9) Indywidualna terapia EEG Biofeedback dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, 

uczniów szkoły przysposabiającej do pracy; 
10) Komunikacja alternatywna dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy; 
11) Logopedia dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, uczniów szkoły 

przysposabiającej do pracy; 
12) Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów zasadniczej 

szkoły zawodowej; 
13) Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki dla uczniów zasadniczej szkoły 

zawodowej; 
14) Indywidualne zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów szkoły 

przysposabiającej do pracy; 
15) Język niemiecki dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej; 
16) Przedsiębiorczość dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej; 
17) Technologia informacyjna dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej; 
18) Zdrowe żywienie dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy; 
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19) Przedsiębiorczość dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy; 
20) Kreatywność dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy; 

 
21) Ekspresja dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy; 
22) Zdrowy styl życia/ profilaktyka dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, uczniów 

szkoły przysposabiającej do pracy; 
 
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. 
 
Projekt trwa od 1 września  2011 r. do 31 lipca 2013 roku.  
 
Zajęcia dla uczniów odbywać się będą w okresie od października 2011r. do czerwca 
2012r. oraz od października 2012r. do czerwca 2013r. z wyłączeniem miesięcy 
wakacyjnych.  
Terminy spotkań w zakresie poszczególnych form wsparcia będą zamieszczane na 
bieżąco  na stronie internetowej www.sosw-sieradz.webd.pl w zakładce projekty 
unijne. 
 
Rekrutację przeprowadzi Komisja rekrutacyjna w składzie:  koordynator, asystent 
koordynatora, pedagog szkolny. 
Rekrutacja odbędzie się w terminie wrzesień- październik 2011 r., wrzesień- 
październik 2012r. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze projektu mieszczącym się 
na terenie SOSW, internat, sala nr 22. 
Po zamknięciu rekrutacji stworzone zostaną listy rezerwowe.  
 
 
Wymagane dokumenty: 
- formularz rekrutacyjny; 
- deklaracja uczestnictwa w projekcie; 
- oświadczenie beneficjenta ostatecznego/uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych; 
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań –dotyczy kursów specjalistycznych: prawo 
jazdy kat.B, kelner-barman, wizaż, kierowca-operator wózków jezdniowych. 
 

 
Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem: 507199473 

 

 

 

 

 

 

 

 


