
 
 

Projekt zatytułowany „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy”, 

współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, będzie realizowany w 

Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie przez 19 miesięcy od 01.09.2019 do 

31.03.2021. Dofinansowanie projektu z UE: 55 538,00 EUR 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU  

 
W dniach od 20 stycznia do 3 lutego 2020 r. odbędzie się rekrutacja uczestników do projektu 

„Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy”. 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych, oraz 

interpersonalnych 30 uczniów kształcących się w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w 

Rzeszowie umożliwiających w przyszłości ich rozwój zawodowy, kulturowy i osobisty. 

W ramach projektu uczniowie i uczennice naszej szkoły wezmą udział w 2- tygodniowych 

praktykach zagranicznych, które odbędą się we wrześniu 2020 r. we Włoszech i Hiszpanii. 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. 

Każdemu z uczestników zostanie zapewnione:  

o zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, 

o ubezpieczenie, ubrania robocze, 

o kieszonkowe, 

o wycieczki, dojazd na miejsce praktyki oraz przejazdy lokalne, 

o zajęcia przygotowawcze oraz wsparcie i mentoringu szkoły i organizacji partnerskiej. 

 

 

Rekrutacja jest skierowana do uczniów i uczennic klas II i  III, kształcących się na 

kierunkach:  

 

o technik geodeta - 10 uczniów wyjazd do Hiszpanii (Sevilla) we współpracy z 

partnerem projektu EUROMIND 

o technik budownictwa - 10 uczniów wyjazd do Włoch (Rimini) we współpracy z 

partnerem projektu Sistema Turismo 

o technik architektury krajobrazu - 10 uczniów wyjazd do Włoch (Rimini) we 

współpracy z partnerem projektu Sistema Turismo 

 

 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji do mobilności w ramach projektu należy:  

o zapoznać się z Regulaminem rekrutacji, 

o uzupełnić formularz zgłoszeniowy (część A i część B1), 



o przedłożyć formularz do uzupełnienia wychowawcy (część B2), 

o Wypełniony i podpisany przez wychowawcę i ucznia/uczennicę formularz 

zgłoszeniowy, należy złożyć w sekretariacie szkoły. Ostateczny termin złożenia 

formularzy mija w dn. 3 lutego 2020 r. 

o W przypadku niepełnoletności kandydata/ki formularz musi podpisać również 

rodzic/opiekun prawny. 

 

 

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

punktów. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji, 

stanowiącym załącznik do ogłoszenia. 

Poza udziałem w praktykach zagranicznych osoby zakwalifikowane do projektu będą 

zobowiązane do uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych,  a po powrocie w 

działaniach upowszechniających rezultaty projektu. 

 

Spotkanie informacyjne z koordynatorem projektu, panią Izabelą Sagan, odbędzie się w 

dniu 9 stycznia o godz. 10.25 w sali 103. 

 

 
 


