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OGŁOSZENIE   
 W związku z zakwalifikowaniem projektu praktyk/ staży zagranicznych realizowanych  

w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz 

mobilność kadry kształcenia zawodowego" finansowany ze środków PO WER na zasadach 

Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – koordynator projektu ze 

strony Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ogłasza 

rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do udziału w powyższym projekcie. 

 W I turze rekrutacji mogą wziąd udział uczniowie kształcący się w zawodach z następujących 

typów szkół: 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa- zawód- kucharz, mechanik pojazdów samochodowych 
(15 uczniów- praktyki/staż Niemcy). 
 

 Technikum- zawód- logistyk (14 uczniów- praktyki/ staż Niemcy). 
 

1. DO GŁÓWNYCH CELÓW OPERACYJNYCH REALIZOWANEGO PROJEKTU ZALICZAMY: 

 wzrost kompetencji oraz aspiracji zawodowych, 

 zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, 

 zwiększenie mobilności zawodowej uczestników projektu, 

 kreowanie prospołecznych, międzykulturowych oraz rozwinięcie umiejętności 

interpersonalnych,  

 otwarcie na wielokulturowość, tolerancyjność w stosunku osób o odmiennej religii, 

kulturze, czy pochodzeniu etnicznym, 

 motywacja do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

2. DO CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH ZALICZAMY: 

 KUCHARZ- rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane  
w produkcji gastronomicznej; posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń 
stosowanych w produkcji gastronomicznej; rozróżnia maszyny, urządzenia i sprzęt 
stosowane w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespoły; ocenia żywność pod 
względem towaroznawczym; dobiera warunki do przechowywania żywności; 
rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności; użytkuje urządzenia do 
przechowywania żywności;  stosuje receptury gastronomiczne; dobiera surowce do 
sporządzania potraw i napojów; sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje. 
 
 
 



 

Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia 
zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia 
zawodowe. 
 2 

 
 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH- wykonuje czynności kontrolno-obsługowe 

pojazdów; przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację 

tego przyjęcia; stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki 

pojazdów samochodowych; wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów 

samochodowych oraz interpretuje ich wyniki; lokalizuje uszkodzenia zespołów  

i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań 

diagnostycznych; wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów 

samochodowych; przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów 

samochodowych; wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów 

samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych; wykonuje 

montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; wykonuje konserwację 

zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;  

 TECHNIK LOGISTYK- korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej; 

przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej; wykonuje prace związane 

z przygotowaniem spotkań służbowych; obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej; 

przechowuje dokumenty; dobiera urządzenia techniczne do formy organizacji procesu 

produkcyjnego; organizuje przepływ zasobów i informacji między poszczególnymi 

etapami ich przetwarzania; sporządza dokumenty dotyczące przepływów 

produkcyjnych. organizuje czynności związane  

z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania; sporządza dokumentację 

magazynową, dobiera kanały dystrybucji do przyjętej strategii przepływu; analizuje 

mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych; sporządza plan z 

przebiegu procesu transportowego; sporządza dokumentację transportową w języku 

polskim i języku obcym; sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w 

języku polskim i języku obcym; organizuje przepływ zasobów i informacji pomiędzy 

komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek 

gospodarczych; przetwarza pozyskane informacje na potrzeby działalności logistycznej 

w jednostce gospodarczej.  

 
3. TERMINY REALIZACJI PRAKTYK/ STAŻU 

 KUCHARZ- 25.01.2016- 05.02.2016 

Wyjazd w dniu 24.01.2016; powrót w dniu 06.02.2016 

 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH- 25.01.2016- 05.02.2016 

Wyjazd w dniu 24.01.2016; powrót w dniu 06.02.2016 

 TECHNIK LOGISTYK- 25.01.2016- 19.02.2016 

Wyjazd w dniu 24.01.2016; powrót w dniu 20.02.2016 
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4. ZASADY REKRUTACJI:  

a) UCZNIOWIE ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W PROJEKCIE SKŁADAJĄ DOKUMENTY  

OD 02.11.2015- 06.11.2015 do godz.15.00.   

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje: 

 formularz zgłoszeniowy- zał.nr 1 

 rekomendacja wychowawcy- zał. nr 2 

 informacja o braku przeciwskazao lekarskich- zał. nr 3 

W/w dokumenty znajdują się na stronie www.zszil.eu w zakładce o szkole- praktyki- 

technikum- praktyki i laboratoria. 

b) Komplet dokumentów należy składać do pani mgr Elżbiety Helwing lub  

mgr inż. Lidii Dudek. 

c) Ogólne kryteria kwalifikacji do udziału w projekcie: 

 Osiągnięcia ucznia za ostatni pełny semestr w postaci średniej ocen  

z wszystkich przedmiotów, 

 osiągnięcia ucznia w zakresie przedmiotów zawodowych za ostatni pełny 

semestr w postaci średniej ocen z tych przedmiotów, 

 ocena semestralna z języka obcego np.; (angielski, niemiecki – oraz język 

obcy zawodowy), 

 zachowanie (opinia wychowawcy klasy ucznia składającego dokumenty); 

 frekwencja (% frekwencji za ostatni semestr), 

 dodatkowe osiągnięcia - udział w konkursach/olimpiadach, wolontariat, 

 odpowiednie zmotywowanie chęci udziału w projekcie, 

 Prezentacja na temat: "Mój sukces zawodowy na europejskim rynku 

pracy" przedstawiana podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 

 pochodzenie z rodziny niepełnej, wielodzietnej lub o niskim statusie 

materialnym, 

 opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych na temat wnioskującego 

kandydata. 

d) Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły utworzy listę uczniów 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie w oparciu o szczegółową punktację 

zawartą w Regulaminie Rekrutacji. Do udziału w projekcie w roku 2016 zakwalifikują 

http://www.zszil.eu/
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się: 

 kucharz- 8 uczniów, 

 mechanik pojazdów samochodowych- 7 uczniów, 

 technik logistyk- 14 uczniów. 

e) Utworzona zostanie także lista rezerwowa obejmująca minimum po 3 osoby  

z każdego zawodu. 

f) Wszystkie dokumenty związane z projektem oraz rekrutacją do projektu znajdują się 

na stronie szkoły www.zszil.eu w gablocie szkoły związanej z projektem,  

w ogłoszeniu oraz u pani mgr Elżbiety Helwing oraz mgr inż. Lidii Dudek. 

g) Wyniki rekrutacji zostaną umieszczone w gablocie szkoły dnia 13.11.2015 

godz.12.00 wraz z listami rezerwowymi. 

Informacje o zakwalifikowaniu się uczniów do projektu zostaną przesłane  

do uczniów i rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. 

http://www.zszil.eu/

