OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

uczestników projektu pt.: „Startuj już dziś w swoje życie zawodowe”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Rekrutacja I obejmuje osoby, które w roku szkolnym 2016/2017 będą uczniami:
a) klasy II i III o profilu mechanicznym (obecna I i II klasa 15/16)
b) klasy IV o profilu geodezyjnym (obecna klasa III 15/16)
Proces rekrutacji I rozpocznie się 12.06.2016 roku. Czas trwania mobilności: 6.11.2016-04.12.2016 poprzedzone
przygotowaniem językowym, kulturowym i psychologicznym.
Rekrutacja II obejmie osoby, które w roku szkolnym 2017/2018 będą uczniami
a) klasy III o profilu budowlanym (obecna klasa I 15/16)
b) klasy IV o profilu geodezyjnym (obecna klasa II 15/16)
Proces rekrutacji II rozpocznie się 28.04.2017 roku. Czas trwania mobilności: 01.10.2017-28.10.2017 poprzedzone
przygotowaniem językowym, kulturowym i psychologicznym..
Dokumenty dla I rekrutacji należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 15 lipca 2016, dla II do 31.05.2017.
Kryteria rekrutacji obejmują:
•

rozpoznanie oczekiwań zawodowych i społecznych uczniów,

•

sprawdzenie znajomość języka niemieckiego,

•

weryfikację poziomu wiedzy zawodowej,

•

sprawdzenie umiejętności i predyspozycji osobistych,

•

rozpoznanie chęci uczenia się i przekazywania wiedzy innym uczniom,

•

pozytywną ocenę wychowawcy.

Do udziału w projekcie zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów oraz pozytywnie
przejdą rozmowę kwalifikacyjną oraz proces, czyli wykażą się najwyższą średnią ocen, nienagannym przebiegiem
szkoły, potwierdziły znajomość języka obcego na odpowiednim poziomie, a także potrafią jasno określić cel swojego
wyjazdu w kategoriach zdobywania wiedzy i kompetencji w interesującej je dziedzinie zawodowej.
Do procesu przygotowana zostanie lista rankingowa obejmująca osoby zakwalifikowane oraz osoby rezerwowe.
Wymagane dokumenty to wydrukowany wypełniony formularz aplikacyjny do pobrania ze strony internetowej szkoły.
Miejsce i termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz weryfikacji poszczególnych umiejętności będzie podane w późniejszym
terminie.
Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z informacjami i dokumentami dotyczącymi rekrutacji zawartymi na stronie
internetowej oraz w gablotce. Dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu Grzegorz Florek, kontakt @:
gflorek@hotmail.com.

