
 

 

 

 
 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

 
FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Etap I 
projektu „Młodzi bliżej rynku pracy – kształcenie zawodowe elektroników i informatyków” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet X Edukacja dla rozwoju 
regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 
uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;  
w okresie od 01.06.2017 r. do 31.10.2018 r. przez Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie oraz Partnerów Projektu – Miasto st. Warszawa/Dzielnica Wola i Żoliborz, 
Regenersis (Warsaw)Sp. z o.o. i Samsung Electronics Polska Sp z o.o.  dla 200 uczniów z: Zespołu 
Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka i z ZSEiL im Gen Zajączka w Warszawie; projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

W ramach ww. projektu realizowane będą następujące zadania: 
1/ specjalistyczne zajęcia dodatkowe w zakresie 

a. Techniki światłowodowej (dla 72 uczennic/ów, w grupach po 12 osób, w piątek (14.00- 
21:00), sobota (9.00-16:00) w sumie 240h  

b. Techniki druku 3D (dla 48 uczennic/ów, 4 grupy po 12 osób, w piątek (14.00-21:00), 
sobota (9.00-16:00) w sumie 160h 

c. Symulacji procesów elektronicznych (dla 48 uczennic/ów, 4 grupy po 12 osób, w piątek 
(14.00-21:00), sobota  (9.00-16:00) w sumie160h 

d. Zajęcia uzupełniające wiedzę z: matematyki, fizyki, informatyki i jęz. angielskiego 
zawodowego; po lekcjach 

2/ zajęcia z rozwijania kompetencji miękkich; dla 80 uczennic/ów; po lekcjach; rekrutacja zg 
z rekomendacją wychowawcy  
3/ spotkanie pt.„Bliżej rynku pracy” z firmami otoczenia społeczno-gospodarczego 
m.in. Samsung, Regenersis oraz Polsat, FCA, National Instruments; w szkole im. gen Zajaczka;  
sobota godz.10.00-15:00  
4/ straże zawodowe ( dla 185 uczennic/ów; łącznie 150 godz., w terminach VI-VIII’17 i VI-VIII’18 r.;  
ze stypendium w wysokości  1 650,- zł za 150 godz. 
 
Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli:  
a/ wybór zaznacz X 
b/ w kolumnie 4 zaznacz zajęcia wdg preferencji ( od 1 do 3), gdzie 1 to zajęcia mające najwyższy priorytet 
 

 
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Klasa: ...................................................    Nr. telefonu: ...................................................... 

Data złożenia formularza: ……………………………………………………………………………………….. 
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