
 

 

Ogłoszenie o rekrutacji 

na praktyki zawodowe w Londynie w ramach projektu:  „Zagraniczna praktyka szansą na 

rozwój osobisty i zawodowy” nr 2016-1-PL01-KA102-025512 w Szkole Policealnej dla 

Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie 

współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ sektor Kształcenie i 

szkolenia zawodowe w roku szkolnym 2016/2017. 

(przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie za darmo) 

Adresaci projektu: 

Uczestnikami projektu mogą być słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych w zawodach 

Technik Administracji oraz Technik Informatyk (pierwszeństwo mają semestry II, III i IV, w 

miarę wolnych miejsc semestry I). 

Okres odbywania staży: 

        Grupa Technik Administracji (10 osób) – od 30.01.2017 r. do 10.02.2017 r. 

Grupa Technik Informatyk (10 osób) – od 30.01.2017 r. do 10.02.2017 r. 

Kryteria oceny kandydatów:  

-średnia ocen z przedmiotów zawodowych,  

-ocena z języka angielskiego zawodowego,  

-udział w konkursach, zawodach, pokazach, aktywność słuchacza w szkole, sumienność i 

kultura osobista, 

-rozmowa kwalifikacyjna. 

 

 



 

I ETAP REKRUTACJI 

Prosimy o wypełnienie Formularza Aplikacyjnego (druki dostępne w sekretariacie szkoły) i 

złożenie go w sekretariacie szkoły do 10.10.2016 r.  

II ETAP REKRUTACJI 

Podstawą przejścia kandydata do II etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej – jest 
ocena Formularza Aplikacyjnego złożonego przez kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna 
odbędzie się 21.10.2016 r. przed Komisją Rekrutacyjną w składzie:  

1. Wicedyrektor Szkoły Policealnej dla Dorosłych – Teresa Piotrkowska – 

przewodniczący komisji 

2. nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektu – Wioletta Perzanowska 

3. nauczyciel przedmiotów zawodowych (informatyka) – Andrzej Wlaź 

4. nauczyciele przedmiotów zawodowych (administracja) – Joanna Kania 

Procedura rekrutacji będzie polegała na ocenie punktowej poszczególnych jej elementów. 

Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów: średnia ocen z przedmiotów 

zawodowych (10p), ocena z języka angielskiego zawodowego (5p), udział w konkursach, 

zawodach, pokazach, aktywność słuchacza w szkole, sumienność i kultura osobista (5p), 

rozmowa kwalifikacyjna (10p). 

20 uczestników projektu zostanie wyłonionych na podstawie uzyskanej w procesie 

rekrutacji punktacji. Będą to osoby, które uzyskały największą liczbę punktów. Wyłonione 

zgodnie z przyjętą procedurą osoby będą uczestnikami stażu. Wszyscy biorący udział w 

rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach drogą mailową lub telefonicznie. 

Zakwalifikowane osoby przejdą do następnego etapu wdrażania projektu. 

Regulamin rekrutacji na praktyki zawodowe oraz formularze zgłoszeniowe 

dostępne są w sekretariacie szkoły. 

Ewentualne pytania proszę kierować do koordynatora projektu osobiście, telefonicznie (nr 

telefonu 603905705) lub drogą mailową na adres: viola.perzanowska@yahoo.pl. 

Koordynator projektu – Wioletta Perzanowska 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 


