
 

Ogłoszenie o naborze 
na 

formę wsparcia: zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury z matematyki 

w ramach projektu „Inwestycje w zawodowców 3” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie 

zawodowe w ramach ZIT. 

Zawody objęte wsparciem w projekcie to: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 

rolnik, technik architektury krajobrazu. 

Jeśli: 

 jesteś uczniem/uczennicą uczącym/cą się w Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro- 

Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie w zawodzie: technik żywienia  

i usług gastronomicznych/ technik rolnik/ technik architektury krajobrazu, 

 jesteś zainteresowany/a uczestnictwem w tej formie wsparcia, 

zapraszamy do przekazania formularza zgłoszeniowego!! 

Dodatkowo, jeśli spełnisz kryteria premiujące rekrutacji: 

a) pozytywna opinia wychowawcy- plus 5 punktów, 

b) pozytywna opinia nauczyciela przedmiotu zawodowego- plus 5 punktów, 

masz jeszcze większe szanse na udział w tej formie wsparcia! 

Zachęcamy do udziału w projekcie; zajęcia zwiększą Twoje szanse na jak najlepsze 

przygotowanie się do egzaminu maturalnego. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Inwestycje w zawodowców 3” 

wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny u koordynatora szkolnego- p. Renaty Jurak- 

Muziewicz, na stronie internetowej Twojej szkoły, w sekretariacie szkoły, w gablocie szkoły,  

w Biurze projektu oraz na stronie internetowej www.powiat.bydgoski.pl (kliknij w ikonkę Unii 

Europejskiej, a następnie w tytuł projektu „Inwestycje w zawodowców 3”). 

Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w tej formie wsparcia, to skontaktuj się  

z koordynatorem szkolnym (nr tel. 523819276, 507748901), aby przekazać formularz 

zgłoszeniowy; w uzasadnionych przypadkach formularz możesz przekazać do Biura projektu;  

rekrutacja w terminie 03.03.2021 r.- 09.03.2021 r. 

Zastrzega się możliwość odwołania rekrutacji. Więcej informacji możesz uzyskać u koordynatora 

szkolnego- p. Renaty Jurak- Muziewicz, nr tel. 523819276, 507748901, a także w Biurze projektu 

mieszczącym się w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego  

w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, IV piętro w biurowcu, tel. 52 58 35 439. 

http://www.powiat.bydgoski.pl/

