
 
 

Rusza rekrutacja!!! 

Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus+ 

W dniach 02 - 10 września 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu pn. „Kooperacja z 

niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus+” finansowanego przez Unię 

Europejską w ramach programu Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET) – Erasmus+. 

Udział w projekcie wiąże się z wyjazdem do Niemiec i odbyciem czterotygodniowej praktyki 

zawodowej. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, 

kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny w 

Niemczech zostaną pokryte z budżetu projektu. 

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 10 osób – dziewczęta i chłopcy kształcący się w 

zawodach: technik logistyk, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W 

procesie rekrutacji mogą brać udział uczniowie klasy II i III technikum wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu. Realizacja staży nastąpi w okresie 02.10.2019 – 02.11.2019r.  

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie, pobrać kartę uczestnictwa (załącznik 1), podanie (załącznik 2) oraz zgodę rodziców 

(załącznik 3). Podpisane dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub u koordynatora projektu, p. 

Katarzyny Maligłówka-Pająk najpóźniej do dnia 10 września 2019 r.  

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne zostały omówione w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę 

punktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana do dnia 12 września 2019r.  

Osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do uczestnictwa w zajęciach 

przygotowujących do wyjazdu, gdzie otrzymają m.in. wsparcie językowe, kulturowe i pedagogiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Rusza rekrutacja!!! 

Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus+ 

W dniach 16 listopada - 30 listopada 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu pn. 

„Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus+” finansowanego 

przez Unię Europejską w ramach programu Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET) – Erasmus+. 

Udział w projekcie wiąże się z wyjazdem do Niemiec i odbyciem czterotygodniowej praktyki 

zawodowej. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, 

kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny w 

Niemczech zostaną pokryte z budżetu projektu. 

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 10 osób – dziewczęta i chłopcy kształcący się w 

zawodach: technik logistyk, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W 

procesie rekrutacji mogą brać udział uczniowie klasy II i III technikum wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu. Realizacja staży nastąpi w okresie 15.04.2020 – 15.05.2020r.  

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie, pobrać kartę uczestnictwa (załącznik 1), podanie (załącznik 2) oraz zgodę rodziców 

(załącznik 3). Podpisane dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub u koordynatora projektu, p. 

Katarzyny Maligłówka-Pająk najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.  

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne zostały omówione w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę 

punktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana do dnia 19 lutego 2020r.  

Osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do uczestnictwa w zajęciach 

przygotowujących do wyjazdu, gdzie otrzymają m.in. wsparcie językowe, kulturowe i pedagogiczne. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rusza rekrutacja!!! 

Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus+ 

W dniach 22 czerwca - 20 lipca 2020 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu pn. „Kooperacja  

z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus+” finansowanego przez Unię 

Europejską w ramach programu Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET) – Erasmus+. 

Udział w projekcie wiąże się z wyjazdem do Niemiec i odbyciem czterotygodniowej praktyki 

zawodowej. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, 

kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny  

w Niemczech zostaną pokryte z budżetu projektu. 

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 10 osób – dziewczęta i chłopcy kształcący się w 

zawodach: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W procesie rekrutacji 

mogą brać udział uczniowie klasy II i III technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Hugona 

Kołłątaja w Zawierciu. Realizacja staży nastąpi w okresie 28.09.2020 – 28.10.2020 r.  

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie, pobrać kartę uczestnictwa (załącznik 1), podanie (załącznik 2) oraz zgodę rodziców 

(załącznik 3). Podpisane dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub u koordynatora projektu, p. 

Katarzyny Maligłówka-Pająk najpóźniej do dnia 20 lipca 2020 r.  

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne zostały omówione w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę 

punktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana do dnia 24 lipca 2020 r.  

Osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do uczestnictwa w zajęciach 

przygotowujących do wyjazdu, gdzie otrzymają m.in. wsparcie językowe, kulturowe i pedagogiczne. 

 

 


