Projekt pt. „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum
w Wolsztynie” nr RPWP.08.03.01-30-0045/16 współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Informacja:
W dniu 2 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie rozpoczęła się
realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego pod nazwą
„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum
w Wolsztynie” nr RPWP.08.03.01-30-0045/16.
Projekt realizowany jest przez Centrum Szkoleniowe Masterlang Marek Leśniak
z siedzibą w Krakowie.
Projekt stanowi odpowiedź na problem wskazany w indywidualnej diagnozie
zapotrzebowania Technikum w Wolsztynie na wsparcie z zakresu EFS, jakim jest
zróżnicowany poziom kompetencji uczniów na różnych kierunkach kształcenia. Celem
głównym projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych dostosowanych do wymagań
regionalnego rynku pracy przez 134 uczniów i 5 nauczycieli Technikum w Wolsztynie w
okresie od 2 listopada 2016 r. do 28 lutego 2018 r.
W ramach projektu doposażone zostaną pracownie Technikum: pracownia informatyczna,
pracownia mechatroniczna oraz pracownia ekonomiczno-handlowa.
Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli Technikum w Zespole Szkół
Zawodowych w Wolsztynie na następujących kierunkach kształcenia:
- technik mechatronik
- technik logistyk
- technik technologii żywności
- technik informatyk
- technik budownictwa
- technik handlowiec
- technik ekonomista
Projekt obejmuje:
staże zawodowe dla uczniów zapewniające:
• stypendium
• zwrot kosztów dojazdu
• odzież roboczą

• szkolenie BHP
kursy zawodowe dla uczniów:
• uprawnienia spawacza metodą MIG
• uprawnienia spawacza metodą TIG
• uprawnienia spawacza metodą MAG
• obsługa wózka widłowego
• HACCP i audyty jakości
• uprawnienia energetyczne SEP do 1 kv
• montaż rusztowań
szkolenia specjalistyczne dla uczniów:
• prawo podatkowe i zagadnienia kadrowe
• prawo konsumenckie i prawo handlowe
• grafika komputerowa i animacja
• AUTO CAD (kurs podstawowy)
szkolenia dla nauczycieli:
• MTCWE (MikroTik Certified Wireless Engineer)
• MTCTCE (MikroTik Certified Traffic Control Engineer)
Formularze zgłoszeniowe dostępne są do pobrania na stronie internetowej szkoły
oraz w sekretariacie szkoły.
Wypełnione i podpisane formularze należy składać u dyrektora szkoły.
Dane Beneficjenta:
Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang
Ul. Torfowa 3/1
30-384 Kraków
Tel. 660 877 299

