
 
 

Rusza rekrutacja! 

W związku z realizacją przez ZS im. H. Kołłątaja projektu pn. „Europejska mobilność skutecznym 

elementem kształcenia – kontynuacja współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami” w terminie 

03.10.2021 – 30.10.2021 r. planowany jest wyjazd do Niemiec na czterotygodniową praktykę. 

W dniach 05.08.2021 – 27.08.2021 r. prowadzona będzie rekrutacja uczniów chcących wziąć udział  

w praktykach zagranicznych. 

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 16 osób – dziewczęta i chłopcy kształcący się  

w zawodach: technik logistyk, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich oraz technik żywienia  

i usług gastronomicznych (po 4 techników z każdego zawodu). W procesie rekrutacji mogą brać udział 

uczniowie klasy II i III technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja  

w Zawierciu, którzy w dniu wyjazdu na praktykę mają ukończony 16. rok życia. 

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

w projekcie i pobrać formularz zgłoszeniowy (załącznik 1). Wypełniony i podpisany dokument należy 

złożyć w sekretariacie lub wysłać w dowolnym formacie poprzez platformę Google Classroom 

„Erasmus+2020” (kod dostępu: bdc3usu) albo na e-mail szkolnego koordynatora kasiager@wp.pl 

najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2021 r. 

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe kryteria rekrutacyjne zawarte w Regulaminie rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce: Praktyki – Projekt 

Erasmus+2020 oraz na platformie Google Classroom „Erasmus+2020”. Do udziału w projekcie 

zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Lista osób 

zakwalifikowanych zostanie opublikowana do dnia 1 września 2021 r.  

Bliższych informacji udziela szkolny koordynator projektów, p. Katarzyna Maligłówka -Pająk.  

Pytania prosimy kierować na w/w adres mailowy lub poprzez w/w platformę Google Classroom. 
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Rusza rekrutacja!!! 

Kooperacja z niemieckimi przedsiębiorstwami - kontynuacja praktyk Erasmus+ 

W dniach 27 stycznia - 10 lutego 2020r. 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 13 lutego 2020r.  

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. 

 


