
Ropczyce, dn. 3 czerwca 2013 r. 

Ogłoszenie 

Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach ogłasza nabór uczestników 

na część pierwszą: 

 Staży zawodowych  

organizowanych w okresie lipiec-sierpień 2013 r. w ramach projektu "Podkarpacie stawia 

na zawodowców" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

              Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów Technikum nr 1 i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach. Każdy uczestnik 

szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia stażu. 

      

              Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować 

będzie się, oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi preferencjami: 

1. osoby, które zadeklarowały uczestnictwo w stażu w placówce o specyfice działalności 

zbliżonej do profilu kształcenia; 

2. w pierwszej kolejności kwalifikowani będą uczniowie uczestniczący w zajęciach 

dodatkowych realizowanych w ramach projektu; 

3. w następnej kolejności kwalifikowani będą uczniowie z wyższą średnią ocen 

uzyskanych na koniec klasy wcześniejszej; 

4. w przypadku równej średniej ocen, o której mowa w ppkt. 2 w pierwszej kolejności 

kwalifikowani będą uczniowie/uczennice, którzy ze względu na płeć stanowią 

mniejszą grupę wśród osób chętnych; 

 

 

Dokumenty: 
1. Można będzie pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły od dnia 

03 czerwca 2013 roku.  

2. Dokumentację należy złożyć do dnia 07czerwca 2013 roku do godziny 15:00                      

w sekretariacie szkoły. 

3. Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 15czerwca 2013 roku.  

 

 

Ważne !!!!!! 

W przypadku formy wsparcia jaką jest staż, uczeń/uczennica ma być obecna fizycznie           

w 80% godzin stażu. Uczeń może być nieobecny na max. 20% godzin stażu (niezależnie od 

przyczyn, nawet nieobecność usprawiedliwiona), przy proporcjonalnym obniżeniu 

stypendium stażowego. 



 

               Szczegółowych informacji udziela PanTomasz Wojnarowski sala 117 lub koordynator 

projektu z ramienia szkoły Pan Krzysztof Klimek. Projekt realizowany w ramach EFS POKL 

Działanie 9.2. Beneficjentem projektu jest WUP w Rzeszowie, partnerami są Starostwo 

Powiatowe w Ropczycach oraz Zespół Szkół w Ropczycach ul. Mickiewicza 14, 39-100 

Ropczyce. 

 

Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły. 

 

 


