Projekt “Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczecin 04.09.2017 r
Zespół Szkół nr 2 został zakwalifikowany do projektu na praktyki w Mallow w zakresie dwóch zawodów:
technik ochrony środowiska i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Projekt jest
realizowany od 01.09.2016 - 30.06.2018 r.
Projekt jest realizowany " z listy rezerwowej konkursu 2016 Kształcenie i szkolenie zawodowe akcja 1, którego działania są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE
projektu: "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność
kadry kształcenia zawodowego".
Zrealizowano wyjazd pierwszych dwóch grup w roku szkolnym 2016-17
12.02 – 25.02.2017 r. (zawód TOŚ) oraz 26.03 – 8.04.2017 r. (zawód TUiSEO)
Tytuł projektu:

„PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SZANSĄ
NA
SUKCES
ZAWODOWY”:

W bieżącym roku szkolnym zrealizowane będą następne 2 wyjazdy. Dla grupy TOŚ rekrutacja rozpoczyna
się od 4.09.2017 i będzie trwała do 15.09.2017 r – następnie wywieszone zostaną wyniki.
Wyjazd grupy TUiSEO zostanie zrealizowany w II semestrze r.szk. 2017-18. Rekrutacja rozpocznie się
18.09.2017 r i będzie trwała do 30.09.2017 r. - następnie wywieszone zostaną wyniki.
Terminy wyjazdu w bieżącym roku szkolnym 2017-18:
Gr. TOŚ : 5.11.2017 – 2.12.2017 r.
Gr. TUiSEO: 8.04.2018 – 5.05.2018 r.
Dodatkowe informacje o zasadach naboru są udostępnione uczniom na tablicy ogłoszeń w ramach
wskazanych zawodów przez przewodniczącą Komisji rekrutacyjnej p. Honoratę Grabek.
Osoby zakwalifikowane na wyjazd na praktyki zawodowe mają obowiązek:
- zgłosić się do koordynatora projektu, aby podpisać odpowiednie dokumenty związane z wyjazdem
- posiadać ubezpieczenie w ramach NFZ (zaświadczenia do NFZ będą dostępne w sekretariacie po
dokonaniu rekrutacji)
- uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do wyjazdu
(osoby z listy rezerwowej obowiązkowo również muszą uczestniczyć w w/w zajęciach).
Zebranie organizacyjne dla Uczniów i Rodziców odbędzie się we wskazanym terminie po dokonaniu
rekrutacji sala 33.
Na wszelkie pytania odpowiada Henryka Surma: koordynator projektu.

