
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w 
Rybniku  pn. „ Mistrzowie reklamy” realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Społeczny) (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie 
potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty 
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 
zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego)

„Mistrzowie reklamy”



Informacja o projekcie dostępna jest też na stronie 
internetowej https://www.zseu.pl w zakładce PROJEKTY.

https://www.zseu.pl/
https://www.zseu.pl/


Projekt jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół 
Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku, którzy w roku 
szkolnym 2020/2021 kształcącą się w zawodach: technik 
reklamy i technik organizacji reklamy tj. klas: I TRP, I TMP, II 
TR, II TRP, IITRC, III TR, IV TR



Celem projektu jest rozwój kompetencji uczestników poprzez 
podniesienie umiejętności radzenia sobie na rynku pracy oraz 
podniesienie ich konkurencyjności poprzez uczestnictwo w 
zajęciach pozalekcyjnych, kursach organizowanych przez firmy 
zewnętrzne, zdobywanie certyfikatów oraz uczestnictwo w 
stażach w branży reklamowej.



Dokumenty rekrutacyjne dla ucznia:

a) Formularza zgłoszeniowego do Projektu uczeń (załącznik nr 1)
b) Oświadczenia uczestnika Projektu – uczeń (załącznik nr 2)
c) Opinii wychowawcy klasy (załącznik nr 3)
d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w    zakresie niezbędnym do realizacji projektu 
(załącznik 4)

UWAGA !!!
W/w dokumenty muszą zostać opatrzone podpisem ucznia/uczennicy 
ubiegającego się o udział w projekcie. Ponadto w przypadku ucznia/uczennicy 
niepełnoletniego dokumenty muszą zostać podpisane przez rodzica 
ucznia/uczennicy lub jego opiekuna prawnego.



Zakres wsparcia do wyboru dla klasy I
(należy wybrać min. 2 formy wsparcia)

• Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki
• Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego
• Kursy specjalistyczne zakończone certyfikatem:
a)   Kurs „Modelowanie i druk 3D”
b) Kurs „Obsługa aparatu cyfrowego i wykonywanie zdjęć 

reklamowych”
c) Kurs „Reklama dispolowa w mediach społecznościowych, reklama 

na urządzeniach mobilnych. Pozycjonowanie stron internetowych”



Zakres wsparcia do wyboru dla klasy II i III
(należy wybrać min. 3 formy wsparcia)

• Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki
• Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego
• Kursy specjalistyczne zakończone certyfikatem:
a)   Kurs „Modelowanie i druk 3D”
b) Kurs „Obsługa aparatu cyfrowego i wykonywanie zdjęć 

reklamowych”
c) Kurs „Reklama dispolowa w mediach społecznościowych, reklama 

na urządzeniach mobilnych. Pozycjonowanie stron internetowych”
• Płatne staże uczniowskie (2000 zł brutto dla każdego stażysty)



• Doradztwo zawodowe – grupowo (2 grupy x 10 godzin)
• Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki – grupowo (2 
grupy x 30 godzin)
• Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego – grupowo 
(2 grupy x 30 godzin)
• Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego – 
grupowo (2 grupy x 30 godzin)

Zakres wsparcia do wyboru dla klasy IV
(należy wybrać min. 2 formy wsparcia)



Rekrutacja będzie prowadzona etapami:
• w roku szkolnym 2020/2021 od 12.10.2020 – 26.10.2020
• w roku szkolnym 2020/20 od 27.09.2021 – 7.10.2022

REKRUTACJA



O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:
a)  złożenie kompletu dokumentów:
• Formularza zgłoszeniowego do Projektu uczeń (załącznik nr 1),
• Oświadczenia uczestnika Projektu – uczeń (załącznik nr 2)
• Opinii wychowawcy klasy (załącznik nr 3)
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w   
zakresie niezbędnym do realizacji projektu (załącznik 4)
b) odbycie rozmowy kwalifikacyjnej
c) kolejność zgłoszenia 
d) uzyskanie jak najwyższej oceny punktowej z rekrutacji

Powyższe dokumenty muszą zostać opatrzone podpisem ucznia/uczennicy 
ubiegającego się o udział w projekcie. Ponadto w przypadku ucznia/uczennicy 
niepełnoletniego dokumenty, muszą zostać podpisane przez rodzica 
ucznia/uczennicy lub jego opiekuna prawnego.



Kryteria rekrutacji

W rekrutacji Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 17 punktów, na które składa się:
a) Ocena z zachowania uzyskana na koniec roku poprzedzającego uczestnictwo w projekcie 
– maksymalnie 3 punkty według przelicznika:
Zachowanie wzorowe – 3 pkt.
Zachowanie bardzo dobre – 2 pkt.
Zachowanie dobre – 1 pkt.
b) Średnia ocen uzyskana na koniec roku poprzedzającego:
do 3,00 – 2 pkt.
do 4,00 – 3 pkt.
do 5,00 – 4 pkt.
do 6,00 – 5 pkt.



Kryteria rekrutacji cd.

c) Wynik testu dotyczący wiedzy z tematyki reklamowej:
0 – 9 poprawnych odpowiedzi – 0 pkt.
10 – 16 poprawnych odpowiedzi – 1 pkt.
17 – 23 poprawnych odpowiedzi – 2 pkt.
24 – 29 poprawnych odpowiedzi – 3 pkt.
30 poprawnych odpowiedzi – 4 pkt.
d) Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi bądź dużymi trudnościami 
edukacyjnymi  – 5 pkt.
Wyniki rekrutacji zostają opublikowane na tablicy informacyjnej w szkole oraz na 
stronie internetowej do 10 dni po zakończonej rekrutacji.



Obowiązki uczestnika 
projektu

• Uczestnicy Projektu biorący udział w zajęciach/kursach prowadzonych w szkole 
zobowiązane są do systematycznego uczestnictwa w wybranych przez Niego 
formach wsparcia – liczba nieobecności nie może przekroczyć 30%.
• Uczestnik projektu ma obowiązek przedstawienia zaświadczeń i certyfikatów 
zdobytych w ramach Projektu.
• Uczestnicy Projektu mają obowiązek brania udziału w badaniach ankietowych 
przeprowadzanych w ramach Projektu lub w związku Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.



1)  Wychowawca klasy przekaże każdej osobie, która jest chętna wziąć udział w 
rekrutacji komplet formularzy. 

2)  Wypełnione i podpisane formularze należy jak najszybciej złożyć u wychowawcy 
klasy.

3)  Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych to 26.10. 2020 r.

Podsumowanie



Dziękuję za uwagę
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