
Planowane terminy rekrutacji: IX 2018 r i IX 2019 r. 

Miejsce prowadzenia rekrutacji: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu; 

Odpowiedzialny za przeprowadzenie rekrutacji jest Koordynator projektu; 

Informacja na temat zasad rekrutacji: 

� strona internetowa: cezsieradz.com.pl zakładka projekty unijne,  

� spotkania z potencjalnymi uczestnikami projektu,  

� informacja na tablicach ogłoszeń. 

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne na stronie cezsieradz.com.pl zakładka 

projekty unijne i w sekretariacie CEZ): formularz; regulamin projektu .z 

zasadami rekrutacji; zgoda na przetwarzanie danych osób biorących udział w 

projekcie. 

Kryteria formalne:  

� uczeń kształcenia praktycznego w CEZ; wiek pow.18 lat (spawanie; SEP 

do 1KV)); zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie(w przypadku 

niepełnoletnich uczestnika projektu);  

� nauczyciele: status nauczyciela kształcenia zawodowego praktycznej 

nauki zawodu w CEZ. 

Kryteria merytoryczne: 

1.Uczniowie:  

� średnia ocena z przedmiotów zawodowych: min. ocena dostateczna: 1 pkt 

+ 1 pkt za każdy poziom średniej powyżej dst. (z wyjątkiem klasy I w 

naborze wrzesień 2018 i w naborze wrzesień 2019); 

� frekwencja na zajęciach min.60%: 1 pkt + 1 pkt za każde 5% powyżej (z 

wyjątkiem klasy I w naborze wrzesień 2018 i w naborze wrzesień 2019); 

� do doradztwa edukacyjno – zawodowego nastąpi nabór  spośród 

uczestników projektu z pozostałych zadań na podst. test diagnostycznego 

uczestników projektu z największymi problemami,  brakiem znajomości 

lotnego rynku pracy; 

2.Nauczyciele: zgodność profilu szkolenia z profilem nauczania; 



Kryteria premiujące: 

• uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 3 pkt; 

• kobiety: 2 pkt.; 

• uczniowie z obszarów wiejskich: 2 pkt. 

Decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku tej samej liczby punktów - 

wyższa frekwencja.  

Spełnione kryteria weryfikowane przez K/P na podstawie formularza 

rekrutacyjnego z wyszczególnionymi kryteriami. W przypadku większej liczby 

chętnych utworzone zostaną listy rezerwowe. 

W sytuacji problemów z rekrutacją.: 

� dodatk.działania informacyjne i spotkania z potencjalnymi UP oraz z 

kadrą współpr.z CEZ szkół zawodowych; 

� wydłużenie rekrutacji. 

a. W ramach realizacji projektu prowadzone są na bieżąco 

działania promocyjno – informacyjne polegające na:  

� Zostały opracowane i wdrukowane dwa wzory plakatu 

(rozwieszone są w miarę potrzeb na terenie CEZ, na 

tablicach ogłoszeń na portierni w salach i pracowniach CEZ. 

Przekazano kilka plakatów do szkoły ZSP nr. 1 w Sieradzu z 

niej jest najwięcej uczniów w projekcie, poinformowano 

pozostałe szkoły ponadgimnazjane z Powiatu Sieradzkiego. 

� Zostały opracowane ulotki reklamujące projekt. 

� W miesiącu sierpniu została rozpoczęta akcja promocyjna 

projektu przed naborem jaki będziemy prowadzić w miesiącu 

wrześniu, kiedy będą zamknięte listy klas szkół, których 

uczniowie realizują zajęcia w naszej placówce. 

� Materiały promocyjne, regulamin i dokumenty rekrutacji 

zamieszczone są na stronie internetowej CEZ w zakładce 

projekty unijne i dokumenty - do pobrania. 



� Są oznaczone pracownie, w których realizowane są zajęcia i 

biuro projektu. 

� Opracowano i przygotowano naklejki w trzech formatach do 

oznaczania sprzętu zakupionego dla realizacji projektu. 

� Na stronie internetowej CEZ zamieszczony zostanie 

sporządzony i zamieszczony szczegółowy harmonogram 

udzielenia wsparcia w projekcie. 

� Strona na bieżąco będzie aktualizowana i uzupełniana o 

aktualne informacje z realizacji projektu. 

� Zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościam 

STRONA INTERNETOWA  

Adres strony internetowej: cezsieradz.com.pl zakładka projekty unijne 

BIURO PROJEKTU 

Biuro Projektu: CEZ w Sieradzu ul. Leszka Czarnego 2, 98-200 Sieradz pokój 

nr 12 

Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w projekcie, zdobywaniu 

dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, które w przyszłości powinny dać 

większe możliwości zatrudnienia i swobodę poruszania się po rynku pracy. 

Uczestnictwo w naszym projekcie jest bezpłatne, pozwoli również uczestnikom 

rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać wiedzę zwiększającą szansę 

absolwenta szkoły zawodowej na kontynuowanie nauki na wyższym poziomie. 

 Wszystkich chętni mogą uzyskać informacje od swoich nauczycieli na 

zajęciach zawodowych w CEZ, w sekretariacie CEZ lub na stronie internetowej 

CEZ. 

 
Jesteś zainteresowany przyjdź i zapytaj 
Czekamy na CIEBIE w: 

 

 
 
 

Centrum Edukacji Zawodowej  

w Sieradzu 
ul. Leszka Czarnego 2, 98-200 Sieradz 
tel. / fax.: 043/ 822 40 24 
www.cezsieradz.com.pl  e-mail: cezsieradz@op.pl 


