REKRUTACJA DO II TURY PROJEKTU PO WER
"Europejskie doświadczenie zawodowe
inspiracją do aktywności na rynku pracy”
Nr 2016
2016-1-PL01-KA102-024934

dot. wyjazdu uczniów i uczennic ZSSChiO
na praktyki zawodowe i staże do Anglii, Niemiec lub Włoch
Informujemy,, że w dniach od 30 października do 10 listopada 2017r.
prowadzony jest nabór uczniów i uczennic do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Cel udziału w projekcie: podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych przez udział
w 2- lub 4-tygodniowych praktykach
ach zawodowych i stażach w zakładach branży gastronomicznej
i usługowej w Anglii (Londyn), Niemczech (Schkeuditz/Lipsk) lub Włoszech (Rimini)

Kto może zostać uczestnikiem projektu?
uczniowie/uczennice klas II i III – 49 osób - uczący się w zawodach:
Technikum:

technik żywienia i usług gastronomicznych
gastronomicznych,, technik usług fryzjerskich,
technik hotelarstwa, kelner, technik analityk

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

kucharz, fryzjer

Co zapewniamy w ramach projektu?
- udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny (wszystkie koszty pokrywane są z funduszy unijnych w ramach
programu PO WER)
- uczestnikom/uczestniczkom
uczestniczkom w ramach projektu gwarantujemy: przygotowanie językowe i zawodowe przed
wyjazdem, ubezpieczenie, transport,, kieszonkowe, strój roboczy,, dobór zakładów do odbycia praktyk i staży,
zakwaterowanie i wyżywienie, program kulturowy (wycieczki)
(wycieczki), opiekę 24h/dobę nauczyciela ze szkoły

Proponowany termin praktyk:
- Anglia – Londyn:
- Niemcy – Schkeuditz i Lipsk:

15.04.2018 – 12.05.2018 t. hotelarstwa
15.04.2018 – 28.04.2018 t. żywienia i usług gastronomicznych,
gastr

- Niemcy – Drezno:
- Włochy – Rimini:

15.04.2018 – 12.05.2018 t. analityk
15.04.2018 – 28.04.2018 t. żywienia i usług gastronomicznych, kelner

t. usług fryzjerskich, kucharz, fryzjer

Procedura naboru:

- nabór
abór do projektu przewiduje wyłonienie listy głównej uczestników
tników i uczestniczek oraz listy rezerwowej
- regulamin
egulamin rekrutacji przewiduje również możliwość odwołania się od
d decyzji Komisji Rekrutacyjnej

Termin, zasady i miejsce składania dokumentów:

- dokumenty zamieszczone w poniższych załącznikach należy WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE W KOLORZE
- wypełnione i podpisane dokumenty (w przypadku uczniów
uczniów/uczennic niepełnoletnich podpisuje
podpis
również rodzic)

od 30 października do 10 listopada 2017r.

należy składać w terminie
w Sekretariacie
szkoły u Pani Katarzyny Bukowy lub u Koordynatorów Projektu – Pani Wandy Mazurek oraz Pani Agnieszki Siwoń

Koordynatorzy: W. MAZUREK

A. SIWOŃ

