
 
 
  

Zasady rekrutacyjne dotyczące projektu  
POWERVET-2017-1-PL01-KA102-035969 

„Specjalizacje: blacharz-lakiernik i specjalista pojazdów o napędach hybrydowych i elektrycznych 
szansą na dalszy rozwój" 

 oraz  
2018-1-PL01-KA102-048190 

„Mobilny Mechanik i Elektromechanik, przepustką do zdobycia nowoczesnego wykształcenia w 
branży samochodowej.” 

 

1. Wszystkie niezbędne informacje dostępne będą w gablocie na parterze oraz od 
30 grudnia 2018 na stronie internetowej www.stazezagraniczne.zss.pl. 

2. W czasie trwania projektów będą odbywać się dwa procesy rekrutacyjne. 
• II - wyjazd do Niemiec (V 2018). (2 grupy - 31 osób łącznie) 
• I - wyjazd do Hiszpanii (VI 2018). (2 grupy – 23 osoby łącznie) 

3. Formularz aplikacyjny dla Kandydatów do Projektu dostępny będzie na stronie projektu i w 
wyjątkowych sytuacjach Sekretariacie Uczniowskim od 30.01.2019r.  

4. Od 31.01.2019 r. do 10.02.2019 r. uczniowie rejestrują się na stronie projektu  i składają 
wypełnione formularze aplikacyjne w formie papierowej 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. Przy składaniu wniosku aplikacyjnego  
proszę także dołączyć CV. Wzór znajduje się na stronie EUROPASS 
https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae i powinien być napisany w 
języku angielskim. 

5. Do 15.02.2019 r. wychowawcy przekazują formularze z wypełnioną rekomendacją 
wychowawcy oraz potwierdzeniem danych wpisanych przez ucznia do Sekretariatu 
Uczniowskiego. 

6. Od 18.02.2019 do 1.03.2019 nauczyciele języków obcych przeprowadzają testy językowe 
oraz rozmowy sprawdzające umiejętności językowe. Zakres materiału będzie wywieszony w 
gablotce i na stronie internetowej projektu. 

7. Do 08.03.2018 r. Komisja Rekrutacyjna Projektu ogłosi wyniki rekrutacji. 
8. Wyniki zostaną podane do wiadomości Kandydatów na tablicy ogłoszeniowej projektu oraz 

na stronie internetowej. 
9. Uczniowie, którzy nie dostarczą dokumentów w wyznaczonym terminie nie będą brali udziału 

w procesie rekrutacyjnym.  
10. Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy projektu mgr inż. Robert Rydzewski 

i mgr Paweł Drygas.  
Będą także umieszczane w gablocie na parterze oraz na stronie internetowej szkoły. 

1. Hiszpania (Sevilla) 02-06-2019 29-06-2019 I 2019 
I-III branżowa, I-IV technikum, 
Absolwenci (do roku od 
ukończenia szkoły) 

2. Hiszpania (Malaga) 02-06-2019 29-06-2019 I 2019 
I-III branżowa, I-IV technikum, 
Absolwenci (do roku od 
ukończenia szkoły) 

3. Niemcy (Goetz) 2018-05-19 2018-06-15 II 2019 II zasadnicze i II,III technikum 
4. Niemcy (Goetz) 2018-05-19 2018-06-15 II 2019 II zasadnicze i II,III technikum 

ul. Powstańców Wlkp. 63  Email: sek@zss.pl 
85-090 Bydgoszcz   Telefon:  52-342-39-39 

http://www.stazezagraniczne.zss.pl/
https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae

