
 
 

Projekt pn.: Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim   
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  
Oś Priorytetowa 8 Edukacja 

 Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowy m  
i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych 

   

Zawiadomienie o rekrutacji 
w roku szkolnym 2018/2019 

 
Powiat Wałecki informuje, że prowadzi rekrutację do projektu pn.: Wiedza oparta na praktyce - 
modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim. 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  
2014 - 2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych 
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 
  
Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Wałczu przy  
ul. Dąbrowskiego 17 w pokoju nr 102 i 302 oraz w sekretariatach szkół:  

 Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu przy ul. Południowej 10 A; 
 Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu przy ul. Bankowej 13  

oraz przy ul. Budowlanych 4. 

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z §3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Regulamin oraz 
dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej powiatu: www.powiatwalecki.pl  
w biurze projektu oraz w sekretariatach szkół oraz na stronach internetowych szkół biorących udział  
w projekcie. 

W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania w sprawie rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny  
z biurem projektu: 67 250 8434. 

W związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
wprowadzono zmiany w załącznikach do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
 

Dokumenty obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r. 

Aneks z dnia 29 maja 2018 r. do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
 
Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie – uczeń.  
Załącznik nr 1A – Deklaracja uczestnictwa w projekcie – pracownik instytucji. 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu. 
Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.  

Formularz rekrutacyjny – uczeń. 

Formularz rekrutacyjny – pracownik instytucji. 

 


