
 

Projekt „Kształceni dla gospodarki 4.0”  
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

Uwaga!!! 
Rekrutacja do projektów uczniów kształcących się w zawodzie; 

 

 
2. Technik Elektronik, Technik Informatyk Technik Elektryk  

do udziału w projekcie „Kształceni dla gospodarki 4.0” 
 

Zgłoszenia przyjmowane będą do  22 października 2018 roku do godziny 12:00  
 

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez ucznia do koordynatora projektu  następujących dokumentów:  

1. formularza rekrutacji, 

2. oświadczenia uczestnika projektu (w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych), a w przyp. osób   

    niepełnoletnich - oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, 

3. formularza danych osobowych. 

W/w dokumenty można pobrać od koordynatora projektu (pok. w.8)   
Warunki uczestnictwa w projektach zawarte są w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w danym projekcie dostępnym na stronie 

internetowej szkoły lub koordynatora projektu (pok. w.8). Lista osób zakwalifikowanych do udziału w w/w projektach zostaną wywieszona na 

tablicy informacyjnej projektu dnia 31 października 2018 roku ( na I piętrze).  
 

szkolny koordynator projektu     

Ewa Kolanowska 



Uwaga!!!

Rekrutacja uczniów kształcących się w zawodzie 
technik elektronik, technik elektryk i technik informatyk 
do udziału w Projekcie „Kształceni dla gospodarki” 

rozpocznie się 5 lutego 2018 roku
 i trwać będzie do  10 lutego 2018 roku do godziny 12:00 - we wrześniu (uzupełniająca) 2018 r

Warunkiem  ubiegania  się  o  udział  w  Projekcie  jest  złożenie  przez  ucznia  do  koordynatora  projektu   następujących
dokumentów: 

1. formularza rekrutacji,
2. oświadczenia uczestnika projektu (w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych), a w przyp. osób  
    niepełnoletnich - oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego,
3. formularza danych osobowych.

W/w dokumenty można pobrać od koordynatora projektu (pok. w.8) lub ze strony internetowej szkoły:  www.zs9elektronik.pl 

Warunki uczestnictwa w projekcie zawarte są w  REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
dostępnym na stronie internetowej szkoły.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie będzie wywieszona na tablicy informacyjnej projektu dnia 15 lutego
2018 roku, a także umieszczona na stronie internetowej szkoły. 

Projekt „Kształceni dla gospodarki 4.0” 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

http://www.zs9elektronik.pl/

