
 

„EduAkcja w technikach” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Ogłoszenie o naborze 
na 

forma 
wsparcia 

zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji M 44 
 (rok szkolny 2018/2019) 

w ramach projektu pt. „EduAkcja w technikach” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 10, 

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe 
 

Jeśli: 
 jesteś uczniem Czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława 

Maczka w Koronowie kształcącym się w zawodzie technik mechanik, 
 

 nie korzystałeś/łaś /nie korzystasz z tej samej formy wsparcia w innych projektach w ramach 
Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
 

 jesteś zainteresowany uczestnictwem w tej formie wsparcia, 
 

zapraszamy do udziału w zajęciach przygotowujących do egzaminu  
z kwalifikacji M 44!! 

 

Dodatkowo, jeśli spełniasz kryteria premiujące rekrutacji:  
a) ostatnia średnia frekwencja ucznia/uczennicy (udokumentowana w formularzu zgłoszeniowym 

informacja potwierdzona przez wychowawcę): 
• wysoka (od 80,1% do 100%) - 4 pkt, 
• średnia (od 70 do 80%) - 2 pkt, 

b) ostatnia średnia ocen ucznia/uczennicy ze wszystkich przedmiotów (udokumentowana  
w formularzu zgłoszeniowym informacja potwierdzona przez wychowawcę): 

• średnia ocen powyżej 5,0 - 4 pkt, 
• średnia ocen 4,0 - 5,0 - 3 pkt, 
• średnia ocen 3,0 - 3,9 - 2 pkt, 
• poniżej 3,0 - 1 pkt, 

masz jeszcze większe szanse na udział w zajęciach! 
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów/uczennic w projekcie pt. „EduAkcja w technikach” 
wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest w sekretariacie szkoły, u koordynatora 
szkolnegooraz na stronie internetowejhttp://powiat.bydgoski.pl/contents/385. 
 

 

Zainteresowanych prosimy o przekazaniew wersji papierowej  
wypełnionegoformularza zgłoszeniowego 

do sekretariatu szkoły lub koordynatora szkolnego  
w terminie 12-17września 2018 r. 

 
 

Więcej informacji możesz uzyskać w Biurze projektu dla Powiatu Bydgoskiego mieszczącym się  
w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,  
ul. Konarskiego 1-3, 86-066 Bydgoszcz, IV piętro w biurowcu,tel. 52 58 35 444. 


