
Projekt pn. „Uśmiechnięta szkoła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FER.042.6.2019 Częstochowa,   28.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „UŚMIECHNIĘTA SZKOŁA” 

Ogłasza się nabór nauczycieli/nauczycielek, zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych nr 23

im. Janusz Korczaka, pracujących z uczniami/uczennicami z niepełnosprawnościami

do udziału w projekcie „Uśmiechnięta szkoła”, współfinansowanym ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,  

kształcenia podstawowego i średniego, 

Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej

w 5 częstochowskich Zespołach Szkół Specjalnych (SOSW 1, SOSW 5, ZSS nr 23, ZSS nr 28

i ZSS nr 45) poprzez: 

 poszerzenie ich oferty edukacyjnej o  zajęcia  rozwijające kompetencje  kluczowe,

w tym  zajęcia  specjalistyczne  dla  189  (70K  i  119M)  uczniów/uczennic

z niepełnosprawnościami w okresie 01.01.2018-31.12.2019 r.;

 podniesienie  umiejętności  i  kwalifikacji  zawodowych 68  (56  K  i  12  M)

nauczycieli/ek z  5  częstochowskich  Zespołów  Szkół  Specjalnych,  niezbędnych  do

pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami w okresie 01.01.2018-31.12.2019 r.;

 doposażenie w okresie 01.01.2018-31.05.2018 r. 5 częstochowskich Zespołów Szkół

Specjalnych (SOSW 1, SOSW 5, ZSS nr 23, ZSS nr 28 i ZSS nr 45) w specjalistyczny

sprzęt  i  pomoce  dydaktyczne niezbędne  do  pracy  z  uczniami/uczennicami

z niepełnosprawnościami.  

Udział w projekcie jest bezpłatny.  Nauczyciele/nauczycielki, którzy/re zgłoszą chęć

uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia

w okresie roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020. 
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W  ramach  projektu  zaplanowano  szkolenia  doskonalące  umiejętności

i  podnoszące  kwalifikacje  nauczycielek/nauczycieli  pracujących  z  uczniami/uczennicami  z

niepełnosprawnościami.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę przeprowadzenia szkoleń, które umożliwią prowadzenie

zajęć specjalistycznych dla uczniów/uczennic z niepełnosprawnością. 

W Zespole Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie, w ramach rekrutacji uzupełnia-

jącej przewidziano szkolenie grupowe pn:

 „Rozwój  kompetencji  komunikacyjnych  i  umiejętności  porozumiewania  się

z wykorzystaniem programu dla osób niemówiących”

REKRUTACJA  DO  PROJEKTU  PROWADZONA  BĘDZIE  W  TERMINIE  OD  

28 MAJA 2019 R. DO  7  CZERWCA 2019 R.

Dokumenty  aplikacyjne  można  pobrać  bezpośrednio  u  Koordynatorki  szkolnej/Koordynatora

szkolnego, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim

(www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronie internetowej szkoły. 

Zasady  kwalifikacji  uczestników/uczestniczek  do  projektu  zostały  określone  

w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej fun-

duszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronie internetowej szkoły. 

ZATWIERDZONO OSTATECZNIE:

Andrzej Babczyński – 

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
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