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REGULAMIN 
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„NAUKA KLUCZEM DO DOBREJ PRACY” 
 

z dnia 02.09.2013 r. ze zmianami dla rekrutacji w roku szkolnym 2013/14 
wynikającymi z aktualizacji wniosku o dofinansowanie  

zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą do dnia 30.08.2013 r. 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji 
Uczestników Projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy”, ich obowiązki, a także etapy 
wsparcia przewidzianego w ramach Projektu. 

2. Projekt „Nauka kluczem do dobrej pracy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

3. Projekt „Nauka kluczem do dobrej pracy” realizuje Zespół Szkół Energetycznych 
im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 

4. Czas realizacji Projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy” jest zgodny z wnioskiem 
o dofinansowanie projektu od 1 sierpnia 2012 roku do 31 lipca 2014 roku. 

 
 

§ 2 
DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 
1. Projekcie  – należy przez to rozumieć Projekt „Nauka kluczem do dobrej pracy” realizowany 

w ramach Działania 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 o numerze KSI POKL.09.02.00-06-100/11. 

2. Uczestniku – należy przez to rozumieć ucznia, który został zakwalifikowany przez Komisję 
Rekrutacyjną do udziału w Projekcie  

3. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół powołany na potrzeby projektu, 
weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników Projektu 

4. Indywidualnym doradztwie zawodowym – należy przez to rozumieć indywidualne spotkania 
Uczestnika Projektu z Doradcą zawodowym, ukierunkowujące Uczestnika na jego rozwój 
zawodowy. 

5. ZSEN w Lublinie – należy przez to rozumieć Realizatora projektu, tj. Zespół Szkół 
Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. 

6. TEI – Technikum Energetyczno-Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. 
Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. 
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7. Pakiecie wsparcia –należy przez to rozumieć zespół form wsparcia oferowany Uczestnikom 
Projektu, na który składają się: 

 

MODUŁ I: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. I-III 
A. Warsztaty dla nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod nauczania i pracy 
z uczniem oraz równości szans dla 15 uczestników w roku szkolnym 2012/13 
B. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I, II i III z matematyki 
(dla 96 uczestników) lub języka angielskiego (dla 96 uczestników), łącznie 
dla 192 uczestników w roku szkolnym 2012/13 połączone z warsztatami 
psychologicznymi i warsztatami profilaktyki uzależnień. 
C. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla 96 uczestników) 
lub języka angielskiego dla 96 uczestników) dla uczniów klas I, II i III, łącznie 
dla 192 uczestników w roku szkolnym 2013/14 połączone z warsztatami 
psychologicznymi i warsztatami profilaktyki uzależnień. 

 
MODUŁ II: Zajęcia dydaktyczno-rozwijające dla kl. IV przygotowujące do matury 

A. Dodatkowe zajęcia z matematyki i/lub języka angielskiego przygotowujące do matury 
dla maksymalnie 64 uczestników w roku szkolnym 2012/13 
B. Dodatkowe zajęcia z matematyki i/lub języka angielskiego przygotowujące do matury 
dla maksymalnie 64 uczestników w roku szkolnym 2013/14 

 
MODUŁ III: Dodatkowe zajęcia praktyczne (wyrównawcze i rozwijające):  

A. Warsztaty praktyczne wyrównawcze dla 48 uczestników w roku szkolnym 2012/13 
B. Warsztaty praktyczne wyrównawcze dla 48 uczestników w roku szkolnym 2013/14 
C. Warsztaty praktyczne rozwijające dla maksymalnie 80 uczestników w roku szkolnym 
2012/13, w tym:        

o zajęcia pt. Akademia Elektryka dla 16 uczestników 
o zajęcia pt. Akademia Cisco dla 24 uczestników 
o zajęcia pt. Akademia ECDL dla 40 uczestników 

D. Warsztaty praktyczne rozwijające dla maksymalnie 80 uczestników w roku szkolnym 
2013/14, w tym:        

o zajęcia pt. Akademia Elektryka dla 32 uczestników 
o zajęcia pt. Akademia Cisco dla 24 uczestników 
o zajęcia pt. Akademia ECDL dla 24 uczestników 

 
MODUŁ IV: Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

A. Indywidualne zajęcia dla maksimum 60 uczestników  w roku szkolnym 2012/13 
B. Indywidualne zajęcia dla maksimum 60 uczestników  w roku szkolnym 2013/14 

 
 

§ 3 
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która kształci się w TEI lub jest nauczycielem zatrudnionym 
w ZSEN w Lublinie na podstawie umowy o pracę, mianowania lub umowy cywilnoprawnej. 
2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata w biurze projektu 
następujących dokumentów: 
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a) formularza zgłoszeniowego do Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 w przypadku 
uczniów, 1b w przypadku nauczycieli; 

b) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z wzorem 
w załączniku nr 2); 

c) deklaracji uczestnictwa w projekcie (wzór stanowi załącznik nr 3). 
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata 
oraz, w przypadku osób niepełnoletnich, rodzica/opiekuna prawnego,. 

 
 

§ 4 
FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

 

MODUŁ I: DODATKOWE ZAJECIA WYRÓWNAWCZE I ROZWIJAJACE 
 
A. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI (1 grupa 15 osobowa - 21 godzin warsztatów) w roku szkolnym 
2012/13. 
 
Tematyka: Aktywizujące metody i techniki w procesie kształcenia - organizowanie procesu nauczania 
i uczenia się z wykorzystaniem metod aktywizujących, stosowanie wybranych metod i technik 
aktywizujących  
 

B. DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓWKLAS I-III  
 

W roku szkolnym 2012/13 do wyboru : 
 

1) MATEMATYKA (po 4 grupy w klasach I, II i III do 8 osób, łącznie 60 godzin zajęć/grupa, zajęcia 
w wymiarze 2 godzin tygodniowo) 
Tematyka: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. I-III z matematyki, skierowane do uczniów 
mających kłopoty w przyswajaniu podstawowych pojęć matematycznych. Zajęcia mają na celu pomoc 
w opanowaniu wiadomości i umiejętności pozwalających na kontynuację nauki w klasach 
programowo wyższych. Program będzie zawierał treści z podstawy programowej szkoły gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej. 
 
lub  
 
2) ANGIELSKI (po 4 grupy w klasach I, II i III do 8 osób, łącznie 60 godzin zajęć/grupa, zajęcia 
w wymiarze 2 godzin tygodniowo) 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. I-III z języka angielskiego, ukierunkowane na poszerzanie 
zasobu środków (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych), rozwijanie 
umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania prostych tekstów 
oraz formułowania prostych wypowiedzi. Zajęcia prowadzone w oparciu o materiały stymulujące, 
typu gry dydaktyczne, piosenki, ćwiczenia on-line. 

 
Każdy uczeń może uczestniczyć  w obu zajęciach z matematyki i języka angielskiego 
lub uczestniczyć tylko w jednych zajęciach. 
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Każdy uczestnik zakwalifikowany do zajęć wyrównawczych z matematyki lub języka angielskiego jest 
zobowiązany uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, tj.: 
 
3) WARSZTATACH PSYCHOLOGICZNYCH - Sztuka uczenia się (po 8 godzin zajęć dla każdej z grup 
objętych zajęciami z matematyki lub języka angielskiego, zajęcia w wymiarze 2 godziny w tygodniu 
przez 4 tygodnie) 
Tematyka: zajęcia ukierunkowane na poznanie technik stymulujących rozwój i wspierających proces 
nauki 
 
4) WARSZTATACH PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ (po 4 godziny zajęć dla każdej z grup objętych 
zajęciami z matematyki lub języka angielskiego, zajęcia w wymiarze 2 godziny w tygodniu przez 
2 tygodnie) 
Tematyka: zajęcia ukierunkowane na niwelowanie zachowań prowadzących do przedwczesnego 
wypadnięcia z systemu oświaty, wzrost wiedzy na temat uzależnień (alkohol, narkotyki). 
 

W roku szkolnym 2013/14 do wyboru : 
 

1) MATEMATYKA (po 4 grupy w klasach I, II i III do 8 osób, łącznie 60 godzin zajęć/grupa, zajęcia 
w wymiarze 2 godzin tygodniowo) 
Tematyka: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. I-III z matematyki, skierowane do uczniów 
mających kłopoty w przyswajaniu podstawowych pojęć matematycznych. Zajęcia mają na celu pomoc 
w opanowaniu wiadomości i umiejętności pozwalających na kontynuację nauki w klasach 
programowo wyższych. Program będzie zawierał treści z podstawy programowej szkoły gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej. 
 
lub  
 
2) ANGIELSKI (po 4 grupy w klasach I, II i III do 8 osób, łącznie 60 godzin zajęć/grupa, zajęcia 
w wymiarze 2 godzin tygodniowo) 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. I-III z języka angielskiego, ukierunkowane na poszerzanie 
zasobu środków (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych), rozwijanie 
umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania prostych tekstów 
oraz formułowania prostych wypowiedzi. Zajęcia prowadzone w oparciu o materiały stymulujące, 
typu gry dydaktyczne, piosenki, ćwiczenia on-line. 

 
Każdy uczeń może uczestniczyć w obu zajęciach z matematyki i języka angielskiego lub uczestniczyć 
tylko w jednych zajęciach. 

 
Każdy uczestnik zakwalifikowany do zajęć wyrównawczych z matematyki lub języka angielskiego jest 
zobowiązany uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, tj.: 
 
3) WARSZTATACH PSYCHOLOGICZNYCH - Sztuka uczenia się (po 8 godzin zajęć dla każdej z grup 
objętych zajęciami z matematyki lub języka angielskiego, zajęcia w wymiarze 2 godziny w tygodniu 
przez 4 tygodnie) 
Tematyka: zajęcia ukierunkowane na poznanie technik stymulujących rozwój i wspierających proces 
nauki 
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4) WARSZTATACH PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ (po 4 godziny zajęć dla każdej z grup objętych 
zajęciami z matematyki lub języka angielskiego, zajęcia w wymiarze 2 godziny w tygodniu przez 
2 tygodnie) 
Tematyka: zajęcia ukierunkowane na niwelowanie zachowań prowadzących do przedwczesnego 
wypadnięcia z systemu oświaty, wzrost wiedzy na temat uzależnień (alkohol, narkotyki). 
 

 

MODUŁ II: ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – ROZWIJAJĄCE PRZYGOTOWUJĄCE 
DO EGZAMINU MATURALNEGO DLA KLAS IV 

 
A. Dodatkowe zajęcia z matematyki i/lub języka angielskiego przygotowujące do matury w roku 
szkolnym 2012/13 
 
1) MATEMATYKA (5  grup do 8 osób, łącznie 60 godzin zajęć/grupa, zajęcia w wymiarze 2 godzin 
tygodniowo) 
Zajęcia z matematyki mające za zadanie pomóc uczniom w systematyczny sposób przygotować się 
do egzaminu maturalnego. Program będzie zawierał treści z podstawy programowej obowiązującej 
na danym etapie kształcenia.  

 
2) JĘZYK  ANGIELSKI (3 grupy  do 8 osób, łącznie 60 godzin zajęć/grupa, zajęcia w wymiarze 2 godzin 
tygodniowo) 
Zajęcia dydaktyczno-rozwijające dla kl. IV z j. angielskiego, mające za zadanie pomóc uczniom 
w systematyczny sposób przygotować się do egzaminu maturalnego. Ukierunkowane 
na kształtowanie umiejętności posługiwania się materiałami autentycznymi pochodzącymi z różnych 
źródeł informacji, przygotowywanie do współpracy z innymi przy tworzeniu wspólnych projektów 
realizowanych w zespole, kształtowanie umiejętności wyszukiwania żądanych informacji w Internecie 
na stronach anglojęzycznych, kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmów na aktualne tematy 
pojawiające się w wiadomościach 
 
Każdy uczeń może uczestniczyć w obu formach zajęć. 
 
B. Dodatkowe zajęcia z matematyki i/lub języka angielskiego przygotowujące do matury w roku 
szkolnym 2013/14 
 
1) MATEMATYKA (5  grup do 8 osób, łącznie 60 godzin zajęć/grupa, zajęcia w wymiarze 2 godzin 
tygodniowo) 
Zajęcia z matematyki mające za zadanie pomóc uczniom w systematyczny sposób przygotować się 
do egzaminu maturalnego. Program będzie zawierał treści z podstawy programowej obowiązującej 
na danym etapie kształcenia.  

 
2) JĘZYK  ANGIELSKI (3 grupy  do 8 osób, łącznie 60 godzin zajęć/gupa, zajęcia w wymiarze 2 godzin 
tygodniowo) 
Zajęcia dydaktyczno-rozwijające dla kl. IV z j. angielskiego, mające za zadanie pomóc uczniom 
w systematyczny sposób przygotować się do egzaminu maturalnego. Ukierunkowane 
na kształtowanie umiejętności posługiwania się materiałami autentycznymi pochodzącymi z różnych 
źródeł informacji, przygotowywanie do współpracy z innymi przy tworzeniu wspólnych projektów 
realizowanych w zespole, kształtowanie umiejętności wyszukiwania żądanych informacji w Internecie 



 

 
Projekt „Nauka kluczem do dobrej pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Gmina Lublin/ Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 

ul. Długa 6, 20-346 Lublin, tel. 81 74-433-14, e-mail: naukakluczem@zsen.lublin.pl 

POKL.09.02.00-06-100/11-00 

6 
 

na stronach anglojęzycznych, kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmów na aktualne tematy 
pojawiające się w wiadomościach 
 
Każdy uczeń może uczestniczyć w obu formach zajęć. 

 

MODUŁ III: DODATKOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
 
A. WARSZTATY PRAKTYCZNE WYRÓWNAWCZE w roku szkolnym 2012/13 (6 grup do 8 osób, łącznie 
60 godzin zajęć/grupa w wymiarze 2 godziny zajęć tygodniowo) 
 
Warsztaty ukierunkowane na wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, 
w tym w zagadnień związanych z obróbką metali i tworzyw sztucznych, wykorzystaniem sprężonego 
powietrza do sterowania procesami technologicznymi oraz pomiarami wielkości nieelektrycznych 
metodami elektrycznymi. 

 
 Program zajęć ma charakter otwarty i dostosowywany jest do bieżących potrzeb uczniów. 

GRUPY TEMATYCZNE: 

1. Technologia mechaniczna i podstawy konstrukcji mechanicznych 

2. Technologia procesów energetycznych 

3. Elektrotechnika i elektronika 

4. Automatyka 

5. Termodynamika 

6. Systemy i sieci komputerowe 

7. Programowanie strukturalne i obiektowe 

 
Każdy z uczestników warsztatów będzie uczestniczył w zajęciach warsztatowych na temat  
bezpieczeństwa pracy (12 godzin zajęć); w zakresie zajęć tematyka przygotowania do pracy 
w pracowniach automatyki i termodynamiki, a także bezpieczeństwa pracy oraz podstaw pierwszej 
pomocy. 
 
B. WARSZTATY PRAKTYCZNE WYRÓWNAWCZE w roku szkolnym 2013/14 (6 grup do 8 osób, łącznie 
60 godzin zajęć/grupa w wymiarze 2 godziny zajęć tygodniowo) 
 
Warsztaty ukierunkowane na wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów, 
w tym w zagadnień związanych z obróbką metali i tworzyw sztucznych, wykorzystaniem sprężonego 
powietrza do sterowania procesami technologicznymi oraz pomiarami wielkości nieelektrycznych 
metodami elektrycznymi. 

 
 Program zajęć ma charakter otwarty i dostosowywany jest do bieżących potrzeb uczniów. 

GRUPY TEMATYCZNE: 

1. Technologia mechaniczna i podstawy konstrukcji mechanicznych 

2. Technologia procesów energetycznych 

3. Elektrotechnika i elektronika 

4. Automatyka 

5. Programowanie strukturalne i obiektowe 
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Każdy z uczestników warsztatów będzie uczestniczył w zajęciach warsztatowych na temat  
bezpieczeństwa pracy (12 godzin zajęć); w zakresie zajęć tematyka przygotowania do pracy 
w pracowniach automatyki i termodynamiki, a także bezpieczeństwa pracy oraz podstaw pierwszej 
pomocy. 
 
 
C. WARSZTATY PRAKTYCZNE ROZWIJAJĄCE w roku szkolnym 2012/13: 
Tematyka: rozwijanie zainteresowania uczestników zajęciami wykraczającymi poza program 
nauczania, nabycie wiedzy i umiejętności praktycznej, która zwiększy szanse na rynku pracy: 
 

1. AKADEMIA ELEKTRYKA (zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2012/13, łącznie 30 godzin 
warsztatów dla każdej z 2 grup do 8 osób, w wymiarze 3 godziny w tygodniu). 
Tematyka: Warsztaty przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie 
eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV (1kV SEP), koszt egzaminu 
1kV SEP dla minimum 5 uczestników z najlepszą frekwencją i wynikami z testu końcowego 
zostanie pokryty z budżetu projektu.  
 

2. AKADEMIA CISCO (warsztaty dla 3 grup 8 osób, łącznie 80 godzin/grupa, realizacja 
w wymiarze minimum 2,5 godziny tygodniowo). 
Tematyka: Zajęcia przygotowują do egzaminu CISCO i dają możliwość uzyskania 
międzynarodowego certyfikatu CISCO. Warsztaty w sposób szczegółowy prezentują 
zagadnienia związane ze sprzętem komputerowym i systemami operacyjnymi, 
składnikami sprzętu i oprogramowania, zabezpieczeniami stosowanymi systemach 
i sieciach komputerowych, poznają umiejętności komunikacyjne. Uczniowie odbywają 
szkolenie z 9 modułów tematycznych zdając egzamin po każdym z modułów. Następnie 
zdają egzamin certyfikujący zakończony uzyskaniem certyfikatu CISCO. Koszt egzaminu 
CISCO dla 10 uczestników z najlepszą frekwencją i wynikami z testu końcowego zostanie 
pokryty z budżetu projektu. 
 

3. AKADEMIA ECDL (warsztaty dla 5 grup do 8 osób, łącznie 120 godzin/grupa, w wymiarze 
minimum 4 godziny tygodniowo).  
Tematyka: Zajęcia zgodne z kursem ECDL Core, przygotowujące do egzaminów z zakresu 
ECDL Core. Możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych 
ECDL Core (European Computer Driving Licence). Koszt egzaminu ECDL Core 
dla 15 uczniów z najlepszą frekwencją i wynikami z testu końcowego przystąpi zostanie 
pokryty z budżetu projektu. 
Program kursu ECDL Core obejmuje następujące obszary zastosowań mikrokomputerów 
i technologii informatycznej: 

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych 

2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami 

3. Przetwarzanie tekstów 

4. Arkusze kalkulacyjne 

5. Użytkowanie baz danych 

6. Grafika menedżerska i prezentacyjna 

7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja 
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Każdy z uczestników warsztatów będzie uczestniczył w spotkaniach ze specjalistami 
w wymiarze 2 godzin dla każdej z grup. 

 
20 uczestników warsztatów wyrównawczych i 20 uczestników warsztatów rozwijających, którzy 
osiągną najwyższą frekwencją i wyniki z testu wiedzy, uzyska możliwość uczestnictwa w pokazowej 
lekcji zawodoznawczej w formie wyjazdu edukacyjnego do elektrowni wodnych i wiatrowych 
(Solina-Myczkowice-Żurawica); w ramach wyjazdu uczestnicy uzyskają wsparcie dodatkowe 
w postaci transportu, biletów wstępu oraz noclegu z wyżywieniem.   

 
D. WARSZTATY PRAKTYCZNE ROZWIJAJĄCE w roku szkolnym 2013/14: 
Tematyka: rozwijanie zainteresowania uczestników zajęciami wykraczającymi poza program 
nauczania, nabycie wiedzy i umiejętności praktycznej, która zwiększy szanse na rynku pracy: 
 

1. AKADEMIA ELEKTRYKA (zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2012/13, łącznie 30 godzin 
warsztatów dla każdej z 4 grup do 8 osób, w wymiarze 3 godziny w tygodniu). 
Tematyka: Warsztaty przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie 
eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV (1kV SEP), koszt egzaminu 
1kV SEP dla minimum 5 uczestników z najlepszą frekwencją i wynikami z testu końcowego 
zostanie pokryty z budżetu projektu.  
 

2. AKADEMIA CISCO (warsztaty dla 3 grup 8 osób, łącznie 80 godzin/grupa, realizacja 
w wymiarze minimum 2,5 godziny tygodniowo). 
Tematyka: Zajęcia przygotowują do egzaminu CISCO i dają możliwość uzyskania 
międzynarodowego certyfikatu CISCO. Warsztaty w sposób szczegółowy prezentują 
zagadnienia związane ze sprzętem komputerowym i systemami operacyjnymi, 
składnikami sprzętu i oprogramowania, zabezpieczeniami stosowanymi systemach 
i sieciach komputerowych, poznają umiejętności komunikacyjne. Uczniowie odbywają 
szkolenie z 9 modułów tematycznych zdając egzamin po każdym z modułów. Następnie 
zdają egzamin certyfikujący zakończony uzyskaniem certyfikatu CISCO. Koszt egzaminu 
CISCO dla 10 uczestników z najlepszą frekwencją i wynikami z testu końcowego zostanie 
pokryty z budżetu projektu. 
 

3. AKADEMIA ECDL (warsztaty dla 3 grup do 8 osób, łącznie 120 godzin/grupa, w wymiarze 
minimum 4 godziny tygodniowo).  
Tematyka: Zajęcia zgodne z kursem ECDL Core, przygotowujące do egzaminów z zakresu 
ECDL Core. Możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych 
ECDL Core (European Computer Driving Licence). Koszt egzaminu ECDL Core 
dla 15 uczniów z najlepszą frekwencją i wynikami z testu końcowego przystąpi zostanie 
pokryty z budżetu projektu. 
Program kursu ECDL Core obejmuje następujące obszary zastosowań mikrokomputerów 
i technologii informatycznej: 

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych 

2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami 

3. Przetwarzanie tekstów 

4. Arkusze kalkulacyjne 

5. Użytkowanie baz danych 

6. Grafika menedżerska i prezentacyjna 
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7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja 

 
Każdy z uczestników warsztatów będzie uczestniczył w spotkaniach ze specjalistami 
w wymiarze 2 godzin dla każdej z grup. 

 
20 uczestników warsztatów wyrównawczych i 20 uczestników warsztatów rozwijających, 
którzy osiągną najwyższą frekwencją i wyniki z testu wiedzy, uzyska możliwość uczestnictwa 
w pokazowej lekcji zawodoznawczej w formie wyjazdu edukacyjnego do elektrowni wodnych 
i wiatrowych (Solina-Myczkowice-Żurawica); w ramach wyjazdu uczestnicy uzyskają wsparcie 
dodatkowe w postaci transportu, biletów wstępu oraz noclegu z wyżywieniem. 
       
 

MODUŁ IV: INDYWIDUALNE WARSZTATY 
Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 

 

A. INDYWIDUALNE DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE w roku szkolnym 2012/13 
(indywidualne zajęcia dla 60 uczestników w wymiarze 2,5 godziny dla każdego uczestnika) 
Spotkania mają na celu wsparcie uczestników w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 
przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy w tym: określenie predyspozycji osobowościowych 
i zawodowych, opracowanie CV, listu motywacyjnego, zapoznanie z ofertą rynku edukacji i pracy. 
 
Program zajęć będzie obejmował zagadnienia: 
1. Rola zainteresowań w ukierunkowaniu zawodowym. Zawody w powiązaniu z zainteresowaniami, 
zainteresowania i skłonności zawodowe przejawiające się w toku działalności w szkole, w domu, 
w chwilach wolnych od zajęć, samoobserwacja. 
2. Samoocena – ustalenie celów i hierarchii wartości. 
3. Umiejętności – samoocena: samowiedza i samoświadomość własnego potencjału, uzdolnienia 
i umiejętności niezbędne w pracy z drugim człowiekiem, w pracy w kontakcie z rzeczami-techniką, 
pracy z danymi-symbolami, przyrodą i działalnością artystyczną 
4. Jak skutecznie poszukiwać pracy? Rynek pracy, a bezrobocie: mobilność zawodowa, jako zjawisko 
cywilizacyjne; rynek pracy; problem bezrobocia: przyczyny, skutki, sposoby rozwiązywania. 
 
B. INDYWIDUALNE DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE w roku szkolnym 2013/14 
(indywidualne zajęcia dla 60 uczestników w wymiarze 2,5 godziny dla każdego uczestnika) 
Spotkania mają na celu wsparcie uczestników w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 
przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy w tym: określenie predyspozycji osobowościowych 
i zawodowych, opracowanie CV, listu motywacyjnego, zapoznanie z ofertą rynku edukacji i pracy. 
 
Program zajęć będzie obejmował zagadnienia: 
1. Rola zainteresowań w ukierunkowaniu zawodowym. Zawody w powiązaniu z zainteresowaniami, 
zainteresowania i skłonności zawodowe przejawiające się w toku działalności w szkole, w domu, 
w chwilach wolnych od zajęć, samoobserwacja. 
2. Samoocena – ustalenie celów i hierarchii wartości. 
3. Umiejętności – samoocena: samowiedza i samoświadomość własnego potencjału, uzdolnienia 
i umiejętności niezbędne w pracy z drugim człowiekiem, w pracy w kontakcie z rzeczami-techniką, 
pracy z danymi-symbolami, przyrodą i działalnością artystyczną 
4. Jak skutecznie poszukiwać pracy? Rynek pracy, a bezrobocie: mobilność zawodowa, jako zjawisko 
cywilizacyjne; rynek pracy; problem bezrobocia: przyczyny, skutki, sposoby rozwiązywania. 
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§ 5 
ZASADY REKRUTACJI 

 
1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzi ZSEN w Lublinie w Biurze Projektu mieszczącym się w 

siedzibie ZSEN w Lublinie. 
2. Rekrutacja będzie przeprowadzania odrębnie na każdy rok szkolny trwania projektu, tj. na rok 

2012/13 i 2013/14. 
3. Dopuszcza się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej na każdy rok projektu. 
4. Rekrutacja kandydatów prowadzona będzie w sposób otwarty, przy zachowaniu zasady 

preferencji dla udziału kobiet w projekcie. 
5. ZSEN w Lublinie wyznacza ramy czasowe rekrutacji i umieszcza stosowną informację na swojej 

stronie internetowej  
6. Na terenie ZSEN w Lublinie zostaną rozwieszone plakaty informujące o projekcie, odbędą się 

także spotkania informacyjne z uczniami Technikum Energetyczno-Informatycznego, na których 
zostaną rozdane ulotki z informacjami o projekcie. 

7. Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów przez Kandydatów zostaną podane 
na spotkaniach informacyjnych oraz rozmieszczone na terenie ZSEN w Lublinie oraz stronie 
internetowej http://www.zsen.lublin.pl/. 

8. Weryfikacja dokumentów dokonywana będzie przez Komisję Rekrutacyjną powoływaną przez 
Dyrektor ZSEN w Lublinie, w skład, której będzie wchodzić: (Dyrektor ZSEN w Lublinie, Kierownik 
projektu, Specjalista ds. rekrutacji zajęć dodatkowych/praktycznych) 

9. Komisja zobowiązana jest uzyskać zaświadczenie wydane przez Dyrektora ZSEN w Lublinie 
lub osoby przez niego upoważnionej, którego wzór stanowi załącznik nr 4, potwierdzające 
spełnienie przez Kandydatów warunków określonych w § 3 ust. 1. 

10. Komisja Rekrutacyjna dokona weryfikacji spełniania kryteriów rekrutacyjnych na poszczególne 
formy wsparcia zgodnie z opisem w § 6 regulaminu oraz Załącznikiem nr 5 do niniejszego 
regulaminu, przyznając punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów. 

11. Komisja Rekrutacyjna sporządzi listy kandydatów na poszczególne zajęcia z podziałem na grupy z 
zastosowaniem kryteriów rekrutacji wskazanych w Załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu, 
przy czym w pierwszej kolejności do udziału w projekcie kwalifikowane będą kobiety, a następnie 
osoby uzyskujące najwyższą łączną liczbę punktów za spełnianie kryteriów uczestnictwa w 
poszczególnych zajęciach. 

12. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne przekroczy limit miejsc 
w poszczególnych grupach zajęciowych zostanie sporządzona lista rezerwowa. 

13. Kandydaci, którzy złożą dokumenty po terminie zakończenia naboru zostaną wpisani na listę 
rezerwową. 

14. Objęcie wsparciem w ramach projektu kandydata z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku 
rezygnacji uczestnika lub usunięciu go z projektu. 

15. Weryfikacja złożonych dokumentów oraz zatwierdzenie list przez Komisję Rekrutacyjną następuje 
w terminie nie późniejszym niż 20 dni roboczych od dnia terminu końcowego na składanie 
dokumentów.  

16. Kandydaci zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie zostają wpisani na listę uczestników 
projektu i mogą uczestniczyć w projekcie pod warunkiem złożenia podpisanej osobiście oraz, w 
przypadku osób niepełnoletnich, przez rodzica/opiekuna prawnego, deklaracji uczestnictwa wraz 
ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

17. Decyzja o kwalifikacji kandydatów do grup potwierdzona jest protokołem. 

http://www.zsen.lublin.pl/


 

 
Projekt „Nauka kluczem do dobrej pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Gmina Lublin/ Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 

ul. Długa 6, 20-346 Lublin, tel. 81 74-433-14, e-mail: naukakluczem@zsen.lublin.pl 

POKL.09.02.00-06-100/11-00 

11 
 

18. Wyniki rekrutacji do uczestnictwa w projekcie, w szczególności imiona i nazwiska uczestników, 
zostaną opublikowane na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej w szkole. 
 

§ 6 
KRYTERIA WYBORU 

 
1. Projekt zakłada dobrowolny udział uczniów TEI w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.  
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III z matematyki i języka angielskiego są zajęciami 

dobrowolnymi, uczeń sam deklaruje, na jakie zajęcia chciałby uczęszczać, do wyboru ma matematykę 
i/lub język angielski. 

3. Dodatkowe zajęcia praktyczne (wyrównawcze i rozwijające) uczniowie klas I-III i IV mogą wybrać 
interesujące ich bloki zajęć praktycznych. W zależności od kierunku, oceny z przedmiotów 
zawodowych oraz opinii wychowawcy uczeń zostanie skierowany na odpowiedni rodzaj zajęć.  

4. Pokazowe lekcje wyjazdowe są planowane dla 20 uczniów zajęć wyrównawczych praktycznych 
i 20 uczniów zajęć rozwijających praktycznych w każdym roku projektu, tj. w roku szkolnym 2012/13 
i 2013/14. Na podstawie frekwencji oraz testów przeprowadzonych na zajęciach praktycznych 
wyrównawczych i rozwijających zostaną wyłonione grupy na lekcje pokazowe. 

5. Grupa nauczycieli, którzy zostaną skierowani na szkolenie w zakresie innowacyjnych metod pracy 
z uczniem w r. szk. 2012/13, zostanie zawężona do grupy nauczycieli prowadzących wszystkie zajęcia 
w projekcie, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla nauczycieli matematyki i języka angielskiego). 

6. Rekrutacja zakłada dwa nabory na zajęcia w ramach projektu: od sierpnia do września 2012 r. 
pierwszy nabór, od sierpnia do września 2013 r. drugi nabór. W razie konieczności zostaną 
przeprowadzone nabory uzupełniające.  

7. Łącznie Wnioskodawca planuje zrekrutować 300 uczniów oraz 15 nauczycieli. 
8. Kryteria wyboru uczestników zostaną udostępnione kandydatom w niniejszym Regulaminie 

oraz w postaci informacji zgodnej z załącznikiem nr 5 do Regulaminu  
 

 Zajęcia wyrównawczo-rozwijające (do wyboru są przedmioty matematyka i/lub język obcy) 
w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę: 

KRYTERIUM 1 - ocena z przedmiotu (klasy 1 poniżej 3 na świadectwie ukończenia gimnazjum; 
kl.2,3,4-poniżej 2,5,z klasyfikacji końcowej klasy programowo niższej);  
KRYTERIUM 2 - niski dochód w rodzinie poniżej 500zł brutto/os na podstawie oświadczenia 
uczestnika  

 

 Dodatkowe zajęcia praktyczne:  
KRYTERIUM 1 - kierunek kształcenia zgodny z tematyką zajęć, 
KRYTERIUM 2 -  średnia ocen i opinia wychowawcy  
KRYTERIUM 3 - dodatkowe zajęcia wyrównujące: średnia ocen poniżej 3 z przedmiotów 
zawodowych, rozwijające – średnia ocen  minimum 3 z przedmiotów zawodowych 
 

 Pokazowe lekcje wyjazdowe: 
KRYTERIUM 1 min.90% obecności na dodatkowych zajęciach praktycznych, 
KRYTERIUM 2 najwyższe wyniki z testu na dodatkowych zajęciach praktycznych 

 

 Doradztwo zawodowe- pierwszeństwo mają uczniowie klas 4 z uwagi na najkrótszy czas wejścia 
na rynek edukacyjny i zawodowy 
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 W projekcie pierwszeństwo mają kobiety z uwagi na słabsze wyniki w nauce i niski odsetek 
kobiet na kierunkach technicznych. 
 

 Szkolenie dla nauczycieli: pierwszeństwo mają nauczyciele prowadzący zajęcia projektowe 
z matematyki i  języka obcego 

 
 
 

§ 7 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
 

1. Uczestnik projektu ma prawo do: 
a) uczestnictwa w zajęciach 
b) korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach projektu oraz otrzymywania 

świadczeń dodatkowych, przy czym 1 uczestnik może wziąć udział w kilku rodzajach wsparcia 
c) otrzymania materiałów edukacyjnych i pomocniczych 
d) otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie 

2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach, akceptując  terminy i 

miejsce, które wyznaczy Realizator 
b) potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez wpis do dziennika zajęć  
c) potwierdzania odbioru materiałów edukacyjnych i pomocniczych oraz innych form wsparcia 
d) przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych zajęciach (np. zaliczania testów 

przewidzianych w programie zajęć) oraz przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami 
nauczycieli i trenerów 

e) poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu projektu w czasie trwania projektu 
oraz – w razie konieczności -  6 miesięcy po zakończeniu projektu 

f) złożenia niezwłocznie pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w 
projekcie podpisanego osobiście przez uczestnika pełnoletniego lub przez rodzica/opiekuna 
prawnego uczestnika niepełnoletniego. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach w wymiarze co najmniej 80% czasu 
przewidzianego programem poszczególnych zajęć. Dopuszcza się jedynie nieobecności 
usprawiedliwione. 20% nieobecności nieusprawiedliwionych jest podstawą do usunięcia z 
projektu. 

4. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności Uczestnik jest zobowiązany 
do uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w danym rodzaju zajęć 
przewidzianym w projekcie. 

5. Koordynator Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w zajęciach uzasadnionych 
przypadkach, pod warunkiem samodzielnego opanowania przez Uczestnika materiału będącego 
przedmiotem zajęć oraz zaliczenia go w terminie określonym przez prowadzącego zajęcia. 

6. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników zajęć w przypadku: 
a) przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania zgody Koordynatora Projektu 

na kontynuację uczestnictwa w projekcie 
b) nie uzyskania zaliczenia, o którym mowa w ust. 5 w przewidzianym terminie 
c) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie podpisanego 

osobiście przez uczestnika pełnoletniego lub przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 
niepełnoletniego. 
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7. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia 
postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego. 

8. Momentem zakończenia uczestnictwa w Projekcie jest zakończenie udziału w ostatniej 
formie wsparcia przewidzianej dla Uczestnika w ramach Projektu, nie później niż w ostatnim 
dniu realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ust. 7.  

9. Nieuzasadnione przerwanie uczestnictwa w Projekcie może skutkować konsekwencjami 
finansowymi w postaci obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę 
na realizację wsparcia na rzecz danego Uczestnika. Realizator może zobowiązać Uczestnika 
do zwrotu kosztów uznanych za niekwalifikowane poniesionych w związku z jego 
dotychczasowym uczestnictwem w projekcie. Decyzje w tym zakresie podejmuje Dyrektor ZSEN 
w Lublinie. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Kandydat ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie dokumentów, o których 
mowa w § 3 ust. 2, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 
2. Rozstrzygnięcia podejmowane na mocy postanowień niniejszego Regulaminu są ostateczne. 
3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję, 
co do rozstrzygnięć podejmuje Dyrektor ZSEN w Lublinie. 
4. Realizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia jego 
dodatkowych postanowień. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Dyrektora ZSEN i obowiązuje do 
zakończenia realizacji projektu. 
 
 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
Załącznik nr 1a Wzór formularza zgłoszeniowego na rok szkolny 2012/13 
Załącznik nr 1a Wzór formularza zgłoszeniowego dla nauczycieli na rok szkolny 2012/13 
Załącznik nr 1c Wzór formularza zgłoszeniowego na rok szkolny 2013/14 
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych  
Załącznik nr 3 Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie 
Załącznik nr 4Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły 
Załącznik nr 5 Szczegółowe kryteria rekrutacji do projektu  
 
 
Opracował Kierownik projektu: 
Rafał Kuśmierczyk 
 
02.09.2013 …………………………………………………. 
Data i podpis 

Zatwierdził Dyrektor ZSEN w Lublinie: 
 
 
02.09.2013 …………………………………………………. 
Data i podpis 
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Załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji. Formularz zgłoszeniowy w r. szk. 2012/13 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„Nauka kluczem do dobrej pracy” 

Beneficjent  Gmina Lublin / Zespół Szkół Energetycznych  
im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 

Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  

Nazwa i numer działania  9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego  

Tytuł projektu  „Nauka kluczem do dobrej pracy” 

Czas trwania projektu  Sierpień 2012-Lipiec 2014 

 
FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”. 

CZĘŚĆ A Dane osobowe: 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 
Dane 
osobowe 

Imię/imiona    
 

 

Nazwisko    
 

 

Płeć  
 

Kobieta          .           Mężczyzna        . 

PESEL    
 

 

Wykształcenie 
 

 

 
 
 
 
 

II 

 
 
 
 
 
Adres  
zamieszkania 

Ulica  
 

 

Nr domu / Nr lokalu  
 

 

Miejscowość 
 

 

Obszar  
 

Miejski         .                   Wiejski         . 

Kod pocztowy       
 

 

Województwo 
 

 

Powiat 
 

 

 
III 

 
Dane  
kontaktowe 

Telefon stacjonarny    
 

 

Telefon komórkowy    
 

 

Adres  poczty elektronicznej 
 
 

 
V 

 
Status  
kandydata 

 Nazwa i adres szkoły  
  

 

Kierunek kształcenia    
 

 

Klasa 
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CZĘŚĆ B -Preferowane formy wsparcia:  

Zaznacz znakiem „X” rodzaj zajęć w których chcesz uczestniczyć (matematyka lub język angielski) 

UWAGA: Jeżeli chcesz uczestniczyć w obu rodzajach zajęć wpisz : „1” przy zajęciach, w których chcesz 

uczestniczyć w pierwszej kolejności  oraz „2” przy zajęciach w których chcesz uczestniczyć w drugiej  

kolejności 

 

 
Klasa 

 
Wypełnia  uczeń 

Wypełnia 
Wychowawca 
(Ocena z przedmiotu na koniec 
klasy programowo niższej) 

Wypełnia  
Komisja 
(przyznane punkty) 

Za
ję

ci
a 

te
o

re
ty

cz
n

e
 

 
I-III 
 
 

 

Matematyka          .  

 

J. Angielski             . 
 

 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

 
 
 
IV 
 
 
 

 

Matematyka          .  

 

J. Angielski             . 

 

 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

D
o

ra
d

zt
w

o
 

za
w

o
d

o
w

e 

 
 
 

II-IV 

 
Indywidualne doradztwo 

edukacyjno-zawodowe      . 

 
 
 

 
 

__________ 
 
 

 

Oświadczam, że dochód brutto w mojej rodzinie przypadający na 1 osobę wynosi ( zaznacz „X” 

właściwe) 

Poniżej   500zł         .                           

Powyżej 500zł         .  

 

…………………………………………………………..…..                         …………………………………………………………..           
              miejscowość i data                                                                       podpis kandydata  
 
                                                                                                   …………………………………..……………………………  
                                                                                                   podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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CZĘŚĆ C-ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

 

Za
ję

ci
a 

p
ra

kt
yc

zn
e 

w
yr

ó
w

n
aw

cz
e 

 
Kl. 

 
Wypełnia  uczeń 

Wypełnia wychowawca/ 
nauczyciel 
(Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na 
koniec klasy programowo niższej/potrzeby 
ucznia) 

Wypełnia  
komisja 
(przyznane 
punkty) 

 
 
 
II-IV 
 
 

 
Wyrównawcze warsztaty 
 praktyczne                  
1. Technologia mechaniczna i  podstawy 

konstrukcji mechanicznych               □               

2. Technologia procesów  

energetycznych                                        □ 

3. Elektrotechnika i elektronika             □          

4. Automatyka                                          □                         

5. Termodynamika                                   □    

6. Programowanie strukturalne 

I obiektowe                                           □   

7. Systemy i sieci komputerowe            □ 

 
 

 
Średnia   _________ 

 
1. Technologia mechaniczna i  podstawy 

konstrukcji mechanicznych           □               

2. Technologia procesów  

energetycznych                                        □ 

3. Elektrotechnika i elektronika             □          

4. Automatyka                                          □                         

5. Termodynamika                                   □    

6. Programowanie strukturalne 

I obiektowe                                           □   

7. Systemy i sieci komputerowe        □ 

 

 
 
 
 
 
 

________ 
 

Za
ję

ci
a 

p
ra

kt
yc

zn
e

  r
o

zw
ij

aj
ąc

e 

 
 
 
II-III 
 
 

 
Akademia ECDL                         
 

 
 

 
 
________ 

 

UWAGA: Jeżeli chcesz uczestniczyć w więcej niż jednej Akademii  wpisz : „1” przy zajęciach, w których 

chcesz uczestniczyć w pierwszej kolejności  oraz „2” przy zajęciach, w których chcesz uczestniczyć w 

drugiej  kolejności. 

 
 

IV 
 
 
 

 

Akademia ECDL                  .             

 

Akademia CISCO                .           
 

Akademia ELEKTRYKA       .            

 
 
 

 
___________ 

 
__________ 

 
__________ 
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Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji. Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli w r. szk. 2012/13 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„Nauka kluczem do dobrej pracy” 

Beneficjent  Gmina Lublin / Zespół Szkół Energetycznych  
im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 

Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  

Nazwa i numer działania  9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego  

Tytuł projektu  „Nauka kluczem do dobrej pracy” 

Czas trwania projektu  Sierpień 2012-ipiec 2014 

 
FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”. 

CZĘŚĆ A Dane osobowe: 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 
Dane 
osobowe 

Imię/imiona    
 

 

Nazwisko    
 

 

Płeć  
 

Kobieta          .           Mężczyzna        . 

PESEL    
 

 

Wykształcenie 
 

 

 
 
 
 
 

II 

 
 
 
 
 
Adres  
zamieszkania 

Ulica  
 

 

Nr domu / Nr lokalu  
 

 

Miejscowość 
 

 

Obszar  
 

Miejski         .                   Wiejski         . 

Kod pocztowy       
 

 

Województwo 
 

 

Powiat 
 

 

 
III 

 
Dane  
kontaktowe 

Telefon stacjonarny    
 

 

Telefon komórkowy    
 

 

Adres  poczty elektronicznej 
 
 

 
V 

 
Status  
kandydata 

 Miejsce pracy  
  

 

Przedmiot nauczany w 
projekcie 
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Załącznik nr 1c do Regulaminu rekrutacji. Formularz zgłoszeniowy w r. szk. 2013/14 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„Nauka kluczem do dobrej pracy” 

Beneficjent  Gmina Lublin / Zespół Szkół Energetycznych  
im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 

Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  

Nazwa i numer działania  9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego  

Tytuł projektu  „Nauka kluczem do dobrej pracy” 

Czas trwania projektu  Sierpień 2012-Lipiec 2014 

 
FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”. 

CZĘŚĆ A Dane osobowe: 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 
Dane 
osobowe 

Imię/imiona    
 

 

Nazwisko    
 

 

Płeć  
 

Kobieta          .           Mężczyzna        . 

PESEL    
 

 

Wykształcenie 
 

 

 
 
 
 
 

II 

 
 
 
 
 
Adres  
zamieszkania 

Ulica  
 

 

Nr domu / Nr lokalu  
 

 

Miejscowość 
 

 

Obszar  
 

Miejski         .                   Wiejski         . 

Kod pocztowy       
 

 

Województwo 
 

 

Powiat 
 

 

 
III 

 
Dane  
kontaktowe 

Telefon stacjonarny    
 

 

Telefon komórkowy    
 

 

Adres  poczty elektronicznej 
 
 

 
V 

 
Status  
kandydata 

 Nazwa i adres szkoły  
  

 

Kierunek kształcenia    
 

 

Klasa 
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CZĘŚĆ B -Preferowane formy wsparcia:  

Zaznacz znakiem „X” rodzaj zajęć w których chcesz uczestniczyć (matematyka lub język angielski) 

 

 
Klasa 

 
Wypełnia  uczeń 

Wypełnia 
Wychowawca 
(Ocena z przedmiotu na koniec 
klasy programowo niższej) 

Wypełnia  
Komisja 
(przyznane punkty) 

Za
ję

ci
a 

te
o

re
ty

cz
n

e
 

 
I-III 
 
 

 

Matematyka          .  

 

J. Angielski             . 

 

 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

 
 
 
IV 
 
 
 

 

Matematyka          .  

 

J. Angielski             . 

 

 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

D
o

ra
d

zt
w

o
 

za
w

o
d

o
w

e 

 
 
 

II-IV 

 
Indywidualne doradztwo 

edukacyjno-zawodowe      . 

 
 
 

 
 

__________ 
 
 

 

Oświadczam, że dochód brutto w mojej rodzinie przypadający na 1 osobę wynosi ( zaznacz „X” 

właściwe) 

Poniżej   500zł         .            Powyżej 500zł         .  

 

 

…………………………………………………………..…..                         …………………………………………………………..           
              miejscowość i data                                                                       podpis kandydata  
 
                                                                                                   …………………………………..……………………………  
                                                                                                   podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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CZĘŚĆ C-ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

 

Za
ję

ci
a 

p
ra

kt
yc

zn
e 

w
yr

ó
w

n
aw

cz
e

 

 
Kl. 

 
Wypełnia  uczeń 

Wypełnia wychowawca/ 
nauczyciel 
(Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na 
koniec klasy programowo niższej/potrzeby 
ucznia) 

Wypełnia  
komisja 
(przyznane 
punkty) 

 
 
 
II-IV 
 
 

 
Wyrównawcze warsztaty 
 praktyczne                  
1. Technologia mechaniczna i  podstawy 

konstrukcji mechanicznych               □               

2. Technologia procesów  

energetycznych                                        □ 

3. Elektrotechnika i elektronika             □          

4. Automatyka                                          □                         
5.  Programowanie strukturalne 

I obiektowe                                           □  

 
 

 
Średnia   _________ 

 
1. Technologia mechaniczna i  podstawy 

konstrukcji mechanicznych               □               

2. Technologia procesów  

energetycznych                                        □ 

3. Elektrotechnika i elektronika             □          

4. Automatyka                                          □                         
5.  Programowanie strukturalne 

I obiektowe                                                □ 

 
 
 
 
 
 

________ 
 

Za
ję

ci
a 

p
ra

kt
yc

zn
e

  r
o

zw
ij

aj
ąc

e
 

 
 
 
II-III 
 
 

 
Akademia ECDL                         
 

 
 

 
 
________ 

 

UWAGA: Jeżeli chcesz uczestniczyć w więcej niż jednej Akademii  wpisz : „1” przy zajęciach, w których 

chcesz uczestniczyć w pierwszej kolejności  oraz „2” przy zajęciach, w których chcesz uczestniczyć w 

drugiej  kolejności. 

 
 

IV 
 
 
 

 

Akademia ECDL                  .             
 

Akademia CISCO                .           
 

Akademia ELEKTRYKA       .            

 
 
 

 
___________ 

 
__________ 

 
__________ 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji 
Wzór oświadczenia uczestnika  
 
 
 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego 
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa  

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy” ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 
udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy”, ewaluacji, kontroli, 
monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 
……………………………………………..…..    …………………………………………………………..…..  
miejscowość i data      podpis Uczestnika Projektu  
 
 
 

…………………………………..……………………………  
                                                                                                    podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Nauka kluczem do dobrej pracy”  

 

 
 
Ja, niżej podpisana/ny…..………………………………………………………………………………..........................., 

(imię i nazwisko) 

uczennica/uczeń szkoły……………………………………………………………………………………………………………  
(pełna nazwa szkoły i typ szkoły) 

 
 
 

deklaruję udział w Projekcie „Nauka kluczem do dobrej pracy” realizowanym przez Gminę 
Lublin / Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego.  

 
1. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w 
Projekcie określone w § 3 ust. 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Nauka 
kluczem do dobrej pracy”.  
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i 
tym samym zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia, do których 
zostałam/em zakwalifikowana/y.  
3. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz 
po jego zakończeniu.  
4. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą.  
5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

 
 

……………………………………………..…..    …………………………………………………………..…..  
miejscowość i data      podpis Uczestnika Projektu  
 
 
 

…………………………………..……………………………  
                                                                                                 podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji 

ZAŚWIADCZENIE 
 
 
Dyrektor ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(pełna nazwa i adres szkoły) 
 

zaświadcza, że niżej wymienione osoby są uczniami niniejszej szkoły: 
 
 
 

LP.  IMIĘ I NAZWISKO  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

.........  

 
 

 …………………………………………………………….. 
data i podpis dyrektora 

lub osoby upoważnionej 
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Załącznik 5 do Regulaminu rekrutacji 
 

KRYTERIA REKRUTACYJNE (WYCIĄG) 
UCZESTNIKÓW PROJEKTU „NAUKA KLUCZEM DO DOBREJ PRACY” 

 
FORMY 

WSPARCIA 
KRYTERIUM (w kolejności) SPOSÓB STOSOWANIA DOKUMENTOWANIE 

ZA
JĘ

C
IA

 D
Y

D
A

K
TY

C
ZN

O
 –

W
Y

R
Ó

W
N

A
W

C
ZE

 

 D
LA

 K
LA

S 
 I-

II
I 

Preferencja dla uczniów 
osiągających niższe wyniki w 
nauce, przy czym dla uczniów klas 
1 będzie brana pod uwagę ocena 
na świadectwie ukończenia 
gimnazjum, zaś dla uczniów klas 2 
i 3 ocena z klasyfikacji końcowej z 
poprzedniego roku szkolnego. 
Będzie brana pod uwagę ocena z 
matematyki w przypadku wyboru 
bloku matematycznego lub ocena 
z języka angielskiego w przypadku 
wyboru bloku językowego 

Pierwszeństwo do zajęć wyrównawczych 
będą miały osoby z niższą średnią 
z przedmiotu: 
- dla uczniów klas 1 ocena poniżej 3 na 
świadectwie ukończenia gimnazjum (2 pkt.) 
- dla uczniów klas 2, 3  ocena poniżej 2,5  
z klasyfikacji końcowej (2 pkt.) 
Pozostałe osoby uzyskają 1 pkt za każde 
kryterium. 

Dane szkoły, opinia 
wychowawcy 

Niski dochód w rodzinie poniżej 
500 zł brutto na członka rodziny. 

W przypadku większej liczby chętnych 
posiadających niskie średnie ocen, o miejscu 
na liście zadecyduje niski dochód w rodzinie 
(2 pkt.). Pozostali kandydaci uzyskają 1 pkt. 

Deklaracje kandydatów 
w formularzu 
zgłoszeniowym 

ZA
JĘ

C
IA

 D
Y

D
A

K
TY

C
ZN

O
 -

R
O

ZW
IJ

A
JĄ

C
E 

 D
LA

 K
LA

S 
 IV

 

(M
A

TE
M

A
TY

K
A

 I 
JĘ

ZY
K

 A
N

G
IE

LS
K

I)
 

Preferencja dla uczniów 
osiągających niższe wyniki w 
nauce, na podstawie ocen z 
klasyfikacji końcowej z 
poprzedniego roku szkolnego. 
Będzie brana pod uwagę ocena z 
matematyki w przypadku wyboru 
bloku matematycznego lub ocena 
z języka angielskiego w przypadku 
wyboru bloku językowego 

Pierwszeństwo do zajęć wyrównawczych 
będą miały osoby z niższą średnią: 
- ocena poniżej 2,5 z klasyfikacji końcowej (2 
pkt.) 
Pozostałe osoby uzyskają 1 pkt za kryterium. 

Dane szkoły, opinia 
wychowawcy 

Niski dochód w rodzinie poniżej 
500 zł brutto na członka rodziny. 

W przypadku większej liczby chętnych 
posiadających niskie średnie ocen, o miejscu 
na liście zadecyduje niski dochód w rodzinie 
(2 pkt.). Pozostali kandydaci uzyskają 1 pkt. 

Deklaracje kandydatów 
w formularzu 
zgłoszeniowym 

Udział w obu formach zajęć 

Deklaracje kandydatów w formularzu 
zgłoszeniowym. 
W przypadku  dużej liczy kandydatów 
kwalifikujących się do udziału w obu formach 
wsparcia zadecyduje kolejność zgłoszeń. 

Deklaracje kandydatów 
w formularzu 
zgłoszeniowym 

D
O

D
A

TK
O

W
E 

ZA
J.

 P
R

A
K

TY
C

ZN
E

 Kierunek kształcenia zgodny z 
tematyką zajęć warsztatowych 

Warunkiem udziału w danym rodzaju 
warsztatów praktycznych będzie uczęszczanie 
na kierunek zajęć tożsamych lub pokrewnych 
z tematyką warsztatów w TEI. 

Deklaracje kandydatów 
w formularzu 
zgłoszeniowym 

Średnia z przedmiotów 
zawodowych, pomocniczo: opinia 
wychowawcy 

Do zajęć wyrównawczych zakwalifikowania 
zostaną kandydaci ze średnią z przedmiotów 
zawodowych na zakończenie semestru 
poprzedzającego zajęcia poniżej 3.0, zaś do 
zajęć rozwijających kandydaci ze średnią z 
przedmiotów zawodowych na zakończenie 
semestru poprzedzającego zajęcia powyżej 
3.0. W przypadku większej liczby chętnych 
decydujące będą opinie wychowawców o 
predyspozycjach kandydata. 

Dane szkoły, opinia 
wychowawcy 
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FORMY 
WSPARCIA 

KRYTERIUM (w kolejności) SPOSÓB STOSOWANIA DOKUMENTOWANIE 

P
O

K
A

ZO
W

E 

LE
K

C
JE

 

W
Y

JA
ZD

O
W

E 

Frekwencja na warsztatach 
praktycznych 

Pierwszeństwo do udziału w lekcji pokazowej 
będą mieli uczniowie z najwyższą frekwencją 

Dzienniki zajęć 

Wyniki z testu przygotowanego 
na warsztatach 

Pierwszeństwo będą miały osoby, z 
najwyższymi wynikami z testu wiedzy 

Wyniki testu 

D
O

R
A

D
Z

TW
O

 

ZA
W

O
D

O
W

E 

Pierwszeństwo dla uczniów klas 4 
W pierwszej kolejności kwalifikacja uczniów 
klas 4. 

Deklaracje kandydatów 
w formularzu 
zgłoszeniowym 

W
SZ

Y
ST

K
IE

 

R
O

D
ZA

J
E 

ZA
JĘ

Ć
 

Płeć uczestnika 
W pierwszej kolejności kwalifikacja kobiet do 
wszystkich zajęć w projekcie 

Deklaracje kandydatów 
w formularzu 
zgłoszeniowym 

W
A

R
SZ

T
A

TY
 D

LA
 

N
A

U
C

ZY
C

IE
LI

 

Nauczyciel Technikum 

Energetyczno-Informatycznego w 
Lublinie 

Warsztaty zgodnie z zapisem we wniosku o 
dofinansowanie i kryteriami dostępu grupy 
docelowej są przeznaczone dla nauczycieli 
Technikum Energetyczno-Informatycznego 

Deklaracje kandydatów 
w formularzu 
zgłoszeniowym 

Rodzaj zajęć prowadzonych w 
ramach projektu 

W przypadku zgłoszenia się większej liczby 
kandydatów niż 15 osobowa grupa 
warsztatowa, pierwszeństwo do udziału w 
warsztatach mają nauczyciele prowadzący 
zajęcia projektowe z matematyki i języka 
angielskiego. 

Deklaracje kandydatów 
w formularzu 
zgłoszeniowym 

 
 


