PRAKTYKI – WŁOCHY/HISZPANIA

Rimini/Malaga 2019
W związku z realizacją w naszej szkole projektu nr 2018-1-PL01-KA102-049143 –
- pt. „Wiedza i praktyka z ekonomii i reklamy w Erasmusie jest zawsze na plusie” w ramach programu
Unii Europejskiej Erasmus+ zwracamy się do uczniów klas I, II i III Technikum o kierunku technik
ekonomista i technik organizacji reklamy o składanie podań na praktyki zagraniczne, które odbędą się
w maju/czerwcu i wrześniu 2019 roku we Włoszech i Hiszpanii.
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STAŻ:
I ETAP
Kandydat ubiegający się o udział w stażu musi złożyć u koordynatora projektu mgr Patrycji Osnowskiej
następujące dokumenty:
1) do dnia 21.01.2019 r. - wypełniony formularz aplikacyjny oraz oświadczenia, które dostępne są u
koordynatora projektu Pani mgr Patrycji Osnowskiej lub Pana mgr Marka Dziedzickiego.
2) do dnia 25.01.2019 r. - CV w języku polskim i języku angielskim oraz
list motywacyjny (w języku polskim i angielskim) o przyjęcie na praktyki, który powinien zawierać
opisana motywację do udziału w stażu, oczekiwania dotyczące stażu, cele i kompetencje językowe.
Po ogłoszeniu wyników rekrutacji zakwalifikowane osoby w ciągu 2 tygodni zobowiązani są do
dostarczenia:
- ksero dowodu osobistego lub tymczasowego dowodu osobistego, lub paszportu.
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia stażu.

II ETAP
Kandydat zobowiązany będzie do napisania testu weryfikującego poziom znajomości języka angielskiego,
podstawowych zagadnień z zakresu przedmiotów zawodowych (technik ekonomista i technik organizacji
reklamy) oraz geografii Włoch i Hiszpanii.
Test odbędzie się 28.01.2019 r. o godz. 9.00 w sali nr 4.
Komisja kwalifikacyjna w składzie: Dyrektor szkoły- mgr Marta Mysona, koordynator projektu mgr
Patrycja Osnowska – nauczyciel j.angielskiego, kierownik kształcenia praktycznego - mgr Dorota JędrusiakNoworolnik, nauczyciel przedmiotów zawodowych – mgr Marek Dziedzicki, przedstawiciel Samorządu
Szkolnego, na podstawie wyników uzyskanych przez uczniów z testu kwalifikacyjnego i dodatkowych
punktów przyznanych za:
- ocenę z języka angielskiego na koniec roku szkolnego 2017/2018,
- frekwencję uczęszczania na zajęcia szkolne (pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019)
- ocenę z zachowania (pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019),
- sytuację rodzinną (status społeczny dziecka wykazaną w oświadczeniu rodziców),
utworzy listę główną (36 miejsc) z nazwiskami uczniów zakwalifikowanych do udziału w stażu
zagranicznym z podziałem : 18 miejsc dla technika ekonomisty i 18 miejsc dla technika organizacji
reklamy. Utworzona zostanie również lista rezerwowa uczestników projektu.
Wyniki rekrutacji będą upublicznione w dniu 05.02.2019 r.
Zakwalifikowani uczniowie uczestniczyć będą w przygotowawczym kursie kulturowo-językowo- pedagogicznym.
Uczestnictwo w projekcie i stażu zagranicznym jest bezpłatne.
Szczegółowych informacji udzielają: mgr Patrycja Osnowska, mgr Marek Dziedzicki.
Informacje zmieszczone są również na stronie internetowej szkoły: www.ekonomik.mielec.pl

