
 

 

Projekt „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1  

w Gliwicach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląsk iego  

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT” 

   

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia 

dla nauczycieli  
w Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego nr 1 w Gliwicach 

w ramach projektu pn.  Równe szanse,  lepszy start  - zwiększenie potencjału edukacyjnego                                        

z przygotowaniem osób   z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach  

CKZiU nr 1 w Gliwicach  ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli do projektu 
pn.  Równe szanse,  lepszy start  - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób                          
z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020, priorytet:                              
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 
11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:  

a) są nauczycielami kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                   
nr 1 w Gliwicach z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1, 

b) są instruktorami praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                   
nr 1 w Gliwicach z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1, (zgodnie z § 10 ust. 2 – 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej 
nauki zawodu Dz. U. Nr 244, poz. 1626)  

Możliwe formy wsparcia: 

a) Kurs ECBL BASE (20 osób) 
b) Kurs Cafe Managment Menager (6 osób) 
c) Kurs florystyczny (5 osób) 
d) Menager Restauracji (4 osoby) 
e) Otwieramy własne biuro podróży (2 osoby) 
f) Kurs – Specjalista ds. turystyki (3 osoby) 
g) E-commerce – tworzenie i prowadzenie sklepu internetowego (3 osoby) 
h) Język obcy zawodowy ( 10 osób) 
i) Nowoczesne technologie, wirtualna rzeczywistość w edukacji ( 8 osób) 
j) Tworzenie prezentacji przy pomocy PREZI (5 osób) 
k) Profesjonalna obsługa i kontakt z gościem hotelowym ( 1 grupa – 3 osoby) 

Rekrutacja będzie prowadzona w jednym naborze w  okresie od  10.05.2019  do  10.06.2019 r. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 
nauczycieli w projekcie  RPSL.11.02.01-24-0823/17 „ Równe szanse, lepszy start – zwiększenie 
potencjału edukacyjnego  z przygotowaniem osób   z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU                  
nr 1  w Gliwicach”  dostępny na szkolnej stronie  internetowej http://www.ckziu.gliwice.pl/efs-

pl/rekrutacja-dla-nauczycieli.html. 

Dokumenty rekrutacyjne są  dostępne w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu i na stronie internetowej 
szkoły.  

Zapraszamy do udziału w formie wsparcia!   


