
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach RPO WŁ 2014-2020 

       Aleksandrów Łódzki, 25.01.2021r. 

 

Rekrutacja uczniów/uczennic Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 

w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Łęczycka 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki na: 

 

1. Szkolenie z Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów 

elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z 

komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC) dla 100 osób, 

50 os. w roku 2020/2021 i 50 os. w roku 2021/2022 

 
2. Szkolenie z Diagnozowanie i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty 

Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA) dla 100 osób, 50 os. w roku 2020/2021 

i 50 os. w roku 2021/2022 

 
3. Szkolenie z Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy 

zestawu komputerowego (ESD) dla 100 osób, 50 os. w roku 2020/2021 i 50 os. w roku 2021/2022 

 
4. Szkolenie z Podstawowa administracja systemem LINUX dla 100 osób, 50 os. w roku 2020/2021 i 

50 os. w roku 2021/2022 

 

5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 100 osób, 50 os. w roku 2020/2021 i 50 os. w roku 

2021/2022 

 

6. Staże zawodowe dla 100 osób, 50 os. w roku 2020/2021 i 50 os. w roku 2021/2022 

 
7. Projekt przewiduje również zajęcia dodatkowe z j. angielskiego zawodowego – dla 48 osób, 24 os 

w roku szkolnym 2020/2021 i 24 os. w roku 2021/2022 – o zakwalifikowaniu się na zajęcia 

zdecyduje  rekomendacja nauczyciela. Uczniowie wytypowani do odbycia zajęć zobowiązują się 

do ich odbycia. 

 

w ramach projektu „W LEPSZY START” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0001/19 realizowanego    w ramach  

Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie 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 Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim.  

Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadami równości szans ze względu na płeć, niepełnosprawność 

oraz pochodzenie z zastosowaniem kryteriów punktowych uwzględniających: 

Kryteria rekrutacji: 

a) kobiety -10 pkt. 

b) Kierunek t. informatyk– 10 pkt., pozostałe kierunki – 0 pkt. 

c) uczeń zamieszkujący na obszarze wiejskim – 5 pkt. 
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d) Uczeń klasy IV lub III – 5 pkt., uczeń klasy II lub I – 3 pkt. 

e) Rekomendacja wychowawcy – 0-10 pkt. 

 

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 25 stycznia 2021 r. do 7 luty 2021 r.  

Wypełnione dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły lub bezpośrednio do Szkolnego 

Koordynatora Projektu- Pana Krzysztofa Burchackiego. 

 

Więcej  informacji w załączonym Regulaminie Rekrutacji. 

    

 

      


