
 

Z  przyjemnością informujemy, że Gmina Rakszawa w partnerstwie 
z Wojewódzkim  Urzędem Pracy w Rzeszowie – Liderem Projektu 

działającym w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego 
w okresie od 1 grudnia 2013 do 31 września 2014r. będzie realizo-
wać projekt systemowy pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
 

Proponowane formy wsparcia: 
a) dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego,  
b) doradztwo zawodowe  i opieka pedagogiczno – psychologiczna, 
c) kursy (realizowane zgodnie z kierunkiem kształcenia):  kurs prawo 
jazdy kategorii B , kurs kelner-barman, kurs baristy 
d) płatne miesięczne staże dla uczniów/uczennic (1 000,00 zł brutto – 
okres wakacji). 

P onadto w ramach projektu uczniowie/uczennice będą 
mieć zapewnione bezpłatne pomoce dydaktyczne oraz 

poczęstunek, o którym mowa w regulaminie. 
Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona 
w szkolnym biurze projektu tj. w sekretariacie Zespołu 
Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie w godz. 
8.00 -15.00 w następującym terminie: od 3 do 13 grudnia 
2013 r. na wszystkie formy wsparcia. 

 

koordynator projektu Maria Nycz, koordynator szkolny Beata Boho                                                                                               
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Na własne konto 

W ójt Gminy Rakszawa zaprasza młodzież z Zespołu 
Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie do 

udziału w projekcie pn. „Podkarpacie stawia na zawodow-
ców” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podnie-
sienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

J eśli jesteś zaintereso-
wany/-a uczestnic-

twem w projekcie, zapo-
znaj się z Regulaminem rekrutacji dostępnym na 
stronie www.rakszawa.pl w zakładce-Projekty.  
Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do projektu 
jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych 
w Regulaminie rekrutacji oraz złożenie dokumentów 
rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie. 

Człowiek najlepsza inwestycja 

Z  przyjemnością informujemy, że Gmina Rakszawa zo-
stała zakwalifikowana do II edycji programu „Na Wła-

sne Konto”. Program koordynowany  jest przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany wspólnie 
z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. 
Rataja. Jest to inicjatywa skierowana do uczniów gimnazjów 
z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. „Na Własne Konto” po-
wstaje przy współpracy Narodowego Banku Polskiego 
w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

 

W  ramach programu uczniowie z Publicznego Gimna-
zjum w Rakszawie wezmą udział w dodatkowych 

lekcjach z przedsiębiorczości oraz ogólnej wiedzy ekono-
micznej.  

Zajęcia, prowadzone przez parę nauczyciel - student, realizowa-
ne będą podczas ferii zimowych. W trakcie jednego tygodnia 
ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy 
programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, 
które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.  
Podczas II semestru uczniowie wykorzystując zdobytą wiedzę 
w praktyce przygotują pracę konkursową -młodzieżową gazetkę 
ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini 
biznes plan jej wydania.  
Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał kon-
kursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypen-
dia edukacyjne.  

Opr. Maria Nycz 


