Ogłoszenie o rekrutacji do projektu Erasmus+ 2019
„Staż zagraniczny – lepszy start w dorosłe życie”
Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ na
podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063933 zawartej pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 im.
Bartosza Głowackiego w Krasnystawie, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie informuje
wszystkich uczniów/uczennice klas drugich i trzecich kształcących się na kierunku technik
hotelarstwa, technik elektryk oraz technik informatyk o możliwości przystąpienia do projektu
Erasmus+ 2019. W ramach projektu zostanie zrealizowana mobilność w formie praktyk
zawodowych na terytorium Włoch w miejscowości Reggio Emilia. Oferta staży zagranicznych
dotyczy 20 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego. Z podziałem na
zawody: technik hotelarstwa – 10 osób, technik informatyk – 6 osób, technik elektryk – 4
osoby.
Zaplanowany termin mobilności sierpień/wrzesień 2021r (16. 08. 2021 do 11. 09. 2021).
Termin odbycia stażu może ulec zmianie ze względu czynności organizacyjne włoskiego
partnera i sytuację epidemiologiczną w Polsce i Włoszech. Czas trwania praktyk 4 tygodnie
oraz 2 dni podróży. Przed odbyciem praktyk uczestnicy skorzystają z zajęć przygotowawczych
z:
- j. angielskiego – 3 grupy po 15h,
- j. włoskiego – 10h ,
- wsparcie kulturowe - 6h,
- wsparcie pedagogiczne – 6h.
Projekt umożliwi wykorzystanie i poszerzenie zdobytej wiedzy w międzynarodowym
środowisku pracy. Potwierdzeniem odbycia praktyk będzie wydanie dokumentu Europass
Mobilność. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkim zainteresowanym zaleca się dokładne
zapoznanie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Szczegółowe informacje
dostępne są w sekretariacie szkoły lub u szkolnego koordynatora. Uczeń/uczennica zgłaszający
się na praktykę zagraniczną powinni złożyć do sekretariatu szkoły w terminie od 11. 05. 2021r.
do dnia 25. 05. 2021r. dokumenty określone w Regulaminie, tj. formularz zgłoszeniowy oraz
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby
projektu (dokumenty dostępne na stronie www.glowacki.p9.pl ). Do projektu zakwalifikowani
zostaną uczniowie/uczennice, którzy uzyskają najwyższy wynik punktowy w procesie
rekrutacji opisanym w regulaminie rekrutacji.

