
 
 

   

Projekt „Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

Ogólne założenia Projektu 

Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki 

1) Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2028 r. do 31.08.2020 r. w ZSEiU przy                

ul. Astronautów 19 w Łodzi. 

2) W ramach Projektu przewidziane zostało wsparcie w postaci: 

a. Zajęć dodatkowych specjalistycznych z:  

• języka angielskiego w logistyce globalnej dla kierunku technik logistyk 

• języka angielskiego w  ekonomii dla kierunku technik ekonomista 

b. Kursów i szkoleń dla kierunku technik logistyk: 

• Kurs operatora wózków widłowych podstawowy i rozszerzony 

• Kurs prawa jazdy kategorii B 

• Szkolenie Wirtualny Magazyn (WMS) 

• Szkolenie Wirtualny Transport (TMS) 

c. Kursów i szkoleń dla kierunku technik logistyk: 

• Kurs kancelaryjno – archiwalny I i II stopnia 

• Kurs obsługi kas fiskalnych 

• Szkolenie  - narzędzia multimedialne w pracy ekonomisty ( MS Excel, 

MS Word, MS Power Point, MS Outlook) 

d. Doradztwa zawodowego 

• Spotkania grupowe 



 
 

   

• Spotkania indywidualne 

e. Staże zawodowe w firmach logistycznych oraz związanych z branżą 

ekonomiczną. 

3) Liczba uczestników w grupie zajęciowej uczestniczącej  w zaplanowanych w ramach 

projektu formach wsparcia w postaci kursów, szkoleń, zajęć dodatkowych  

specjalistycznych  i warsztatów wynosić będzie 15 osób.  

4) Rozkład zajęć w ramach projektu przedstawia się następująco: 

 ) W wyniku rekrutacji, we wrześniu2018 r. będą utworzone 4 grup po 15 osób 

każda ( 2 logistyczne i 2 ekonomiczne) 

a) Poszczególne grupy będą realizować zajęcia specjalistyczne z języka 

angielskiego. W każdej grupie cykl 120 godzin w ciągu trwania projektu. 

b) Każdy uczestnik odbędzie spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym w 

ilości 3 godzin. 

c) Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym również w ilości 3 godzin w grupie. 

d) Wsparcie dla kierunku technik logistyk będzie realizowane następująco:  

• kurs operatora wózków widłowych  ( podstawowy – min. 55 godzin 

zajęć teoretycznych i praktycznych; rozszerzony – min. 90 godzin zajęć 

teoretycznych i praktycznych.  

• Kurs prawo jazdy kategorii B min. 60 godzin 

• Szkolenie Wirtualny Magazyn – 15 godzin 

• Szkolenie Wirtualny Transport 15 godzin 

e) Wsparcie dla kierunku technik ekonomista będzie realizowane następująco: 

• Kurs kancelaryjno – archiwalny I i II stopnia łącznie 72 godziny 



 
 

   

f) Szkolenie: narzędzia multimedialne w pracy ekonomisty: MS Excel poziom 

podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany 14 godzin, MS Word 

poziom podstawowy i zaawansowany 6 godzin, MS Power Point poziom 

podstawowy i zaawansowany 6 godzin, MS Outlook 14 godzin. 

g) Każdy uczestnik odbędzie staż u pracodawcy w okresie wakacji  

5) Udział w kursach, warsztatach oraz zajęciach dodatkowych jest bezpłatny. 

Każdy uczestnik projektu  ma obowiązek wzięcia udziału w pełnej ścieżce wsparcia 

dla konkretnego kierunku  zorganizowanych w ramach projektu wg opracowanego 

planu. 

6)  Każdy uczestnik otrzyma  materiały dydaktyczne. 

 

Rekrutacja kandydatów do udziału w Projekcie 

1) Uczestnikami projektu mogą być uczniowie ZSEiU  klas II i III o kierunku technik 

ekonomista i technik logistyk, zainteresowane nabyciem nowych umiejętności 

zawodowych, zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy oraz poprawą 

wyników w nauce przedmiotów zawodowych. Uczniowie klas I w/w kierunków 

stanowić mogą rezerwę. 

Procedura rekrutacyjna 

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od 1.09.2018 r. do 30.09.2018 r. 

• Pozytywna opinia wychowawcy ( stosunek do obowiązków szkolnych,  



 
 

   

     aktywność społeczna, zaangażowanie w naukę  

• Dane będą weryfikowane w oparciu o oświadczenia Uczniów, dane od 

pedagoga i wychowawców oraz dokumenty szkolne 

1) Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie warunków 

formalnych: zamieszkanie na terenie województwa łódzkiego, złożenie kompletu 

dokumentów – deklaracja uczestnictwa w projekcie, formularz danych, zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych, zgoda na upublicznianie wizerunku w celach 

promocyjnych projektu, w przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana zgoda 

rodziców/opiekunów.  

 

2) W przypadku większej ilości kandydatów do Projektu Realizator utworzy listę  

rezerwową, na której znajdą się osoby niezakwalifikowane. Ich uczestnictwo w 

Projekcie będzie możliwe w przypadku rezygnacji (z różnych przyczyn) jednej z osób 

zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.  

 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika 

1) Uczestnik  uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie  

2) Przed przystąpieniem do zajęć/kursu jest zobowiązany do podpisania 

deklaracji uczestnictwa w projekcie 

3) Zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na zajęciach.  

4) Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika spowodowane 

chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga 

złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności.  

5) W przypadku zakwalifikowania się do projektu uczestnik zobowiązany jest do 

dostarczenia pisemnej zgody rodziców na udział w projekcie. 
 


