
                           
 
  

 

 

Zasady rekrutacyjne dotyczące projektu  
"Europejskie staże kluczem do zawodowego sukcesu" 

 realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy  
 
 

1. Wszystkie niezbędne informacje dostępne będą w gablocie na I piętrze oraz na 
stronie internetowej szkoły. 

2. W czasie trwania projektu będą odbywać się trzy procesy rekrutacyjne. 
3. I - wyjazd do Wielkiej Brytanii (II 2015) oraz do Niemiec (IV 2015). 
4. II -  wyjazdy do Portugalii (VI 2015, IX 2015). 
5. III - wyjazd do Niemiec (I 2016) oraz do Wielkiej Brytanii (III 2016). 

6. Formularz aplikacyjny dla Kandydatów do Projektu dostępny będzie w Kancelarii 
Szkoły od 2 lutego 2015 r.  

7. Od 3 lutego 2015 r. do 9 lutego 2015 r. uczniowie składają wypełnione formularze 
aplikacyjne u wychowawców. Do formularza dołączają kserokopię dowodu 
osobistego (osoby pełnoletnie) lub kserokopię paszportu (osoby niepełnoletnie). W 
przypadku braku ważnego dokumentu należy dostarczyć kserokopię najpóźniej na 
miesiąc przed wyjazdem. 

8. Do 11 lutego 2015 r. wychowawcy przekazują formularze z wypełnioną 
rekomendacją wychowawcy oraz potwierdzeniem danych wpisanych przez ucznia do 
koordynatora pani wicedyrektor Doroty Czechowskiej. 

9. Od 10 do 13 lutego 2015 r. nauczyciele języków obcych przeprowadzają testy 
językowe oraz rozmowy sprawdzające umiejętności językowe. Zakres materiału 
będzie dołączony do formularza aplikacyjnego. 

10. Do 20 lutego 2015 r. Komisja Rekrutacyjna Projektu ogłosi wyniki rekrutacji. 
11. Wyniki zostaną podane do wiadomości Kandydatów na tablicy ogłoszeniowej 

projektu oraz na stronie internetowej szkoły. 
12. Uczniowie, którzy nie dostarczą dokumentów w wyznaczonym terminie nie będą brali 

udziału w procesie rekrutacyjnym.  
13. Po zakwalifikowaniu na wyjazd uczniowie będą  zobowiązani do dostarczenia CV. Wzór 

znajduje się  na stronie EUROPASS 
https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae i powinien być napisany 
w języku angielskim. 

14. Wszelkich informacji udziela koordynator projektu pani wicedyrektor Dorota 
Czechowska (gabinet 5 lub sala 103). Będą także umieszczane w gablocie na I piętrze 
oraz na stronie internetowej szkoły. 

 kraj od do rekrutacja klasa 

1. Wielka Brytania 2015-02-21 2015-03-07 XII 2014 IV B, C, E 

2. Niemcy 2015-04-12 2015-04-25 XII 2014 II E, B 

3. Portugalia 2015-06-14 2015-06-27 II 2015 I B, E, am 

4. Portugalia 2015-09-20 2015-10-03 II 2015 II, III B, C, E, am  

5. Niemcy 2016-01-24 2016-02-06 XI 2015 I, IIA 2015/16 

6. Wielka Brytania 2016-03-05 2016-03-19 XI 2015 pierwsze 2015/16 

https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae

