
 

 

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

Olsztyn, 13.10.2017 r.  
  

 
Rekrutacja uczniów/uczennic Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie na: 
  

1. Zajęcia dodatkowe specjalistyczne z nowoczesnego montażu pakietów elektronicznych wraz z 
elementami SPACE – zwane IPC, 

2. Kurs pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również 
zastosowanie SPACE – zwane BGA, 

3. Kurs elektryczność statyczna a urządzenia elektryczne – zwane ESD, 
4. Kurs SEP – uprawnienia elektryczne, 
5. Warsztaty z komunikacji i umiejętności miękkich. 
6. Staże zawodowe 

  
w ramach projektu: „Spójrz w swoją przyszłość techniku” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0005/17 

skierowanego do uczniów/uczennic  Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w 
Olsztynie prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. w 

partnerstwie z Miastem Olsztyn/Zespołem Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie 
w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki Działania2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia 

zawodowego, Poddziałania 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
  
Do ubiegania się o uczestnictwo w zajęciach w ramach powyższego projektu uprawnieni są uczniowie 
i  uczennice Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.  Rekrutacja odbywać się 
będzie zgodnie z zasadami równości szans ze względu na płeć, niepełnosprawność oraz pochodzenie z 
zastosowaniem kryteriów punktowych uwzględniających:  
  
Kryteria rekrutacji na zajęcia dodatkowe: 
 

a) kobiety -10pkt. 

b) preferowany kierunek elektronika, mechatronika – 15 pkt. 

c) Pozostałe kierunki kształcenia – 10 pkt.  

d) Uczniowie z obszarów wiejskich- 10 pkt. 

e) Uczniowie klas III i IV- 5 pkt. 

f) Uczniowie klas I i II- 3 pkt. 

g) Rekomendacja wychowawcy (biorąc pod uwagę sytuację materialną uczniów z trudniejszą 

sytuacją materialną, których nie stać na dodatkowe kursy) – od 0 do 10 pkt. 

 
W przypadku tej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do projektu zdecyduje Dyrektor Zespołu 
Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. Zostanie utworzona lista rezerwowa (osoby 
od najwyższej do najniższej punktacji).  
 

 
 Rekrutacja trwa od 16 do 20 października 2017 r. Wypełniony formularz rekrutacyjny należy składać  
w Sekretariacie Szkoły.  
  
Więcej  informacji  w załączonym Regulaminie Rekrutacji. 


