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ogłasza nabór osób 

ekonomista 

Polski hotelarz, polski ekonomista 

pracy . Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa

Projekt jest współfinansowany 

Projekt jest realizowany w okresie od 

projektu są uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodzie 

technik ekonomista

przedsiębiorstwach 

W tym roku rekrutacja do projektu, ze względu na pandemię, odbędzie się 

Internet. 

Każda osoba chętna do wzięcia udziału w

odpowiedniego wniosku,

Wnioski zostaną przesłane wszystkim uczniom przez dziennik elektroniczny.
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zgoda rodzica/prawnego opiekuna na 

wychowawcy. Następnie

klasy II. 

Zdjęcia/skany wypełnionych wniosków

zdjęcie/skan świadectwa z klasy II) należy 

erasmus.zse@op.pl

 grudnia 2020

dla wszystkich kandydatów.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciech

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego 

ogłasza nabór osób 

ekonomista do udziału w projekcie 

Polski hotelarz, polski ekonomista 

. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa

Projekt jest współfinansowany 
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realizowany w okresie od 

uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodzie 
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W tym roku rekrutacja do projektu, ze względu na pandemię, odbędzie się 
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do udziału w projekcie 

Polski hotelarz, polski ekonomista 

. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa

i techników ekonomistów

Projekt jest współfinansowany w ramach 

i szkolenie zawodowe, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna

realizowany w okresie od 1 grudnia 2019 do 30 listopada 2021

uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodzie 

16- osobowa wyjedzie

w Rimini we Włoszech w roku 

W tym roku rekrutacja do projektu, ze względu na pandemię, odbędzie się 

Każda osoba chętna do wzięcia udziału w

w którym własnoręcznie podpisze chęć przystąpienia do projektu. 

Wnioski zostaną przesłane wszystkim uczniom przez dziennik elektroniczny.

oski należy pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać, wymagany jest także podpis 
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Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego 

w Katowicach 

z klasy 3 technik hotelarstwa i klasy 3 technik 

do udziału w projekcie nr 

Polski hotelarz, polski ekonomista – potrzebni na europejskim rynku 

. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa

i techników ekonomistów
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i szkolenie zawodowe, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna

 

1 grudnia 2019 do 30 listopada 2021

uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodzie 
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W tym roku rekrutacja do projektu, ze względu na pandemię, odbędzie się 
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w którym własnoręcznie podpisze chęć przystąpienia do projektu. 
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oski należy pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać, wymagany jest także podpis 

udział dziecka w projekcie. 
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wypełnionych wniosków wraz z dołączoną niezbędną dokumentacją 
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w terminie do 6 grudnia 2020 (niedziela

odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim
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z klasy 3 technik hotelarstwa i klasy 3 technik 

nr 2019-1-PL01

potrzebni na europejskim rynku 

. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa

i techników ekonomistów",

programu Unii Europejskiej Erasmus +

i szkolenie zawodowe, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna

1 grudnia 2019 do 30 listopada 2021

uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodzie 

na 3-tygodniowe praktyki 

2021. 

W tym roku rekrutacja do projektu, ze względu na pandemię, odbędzie się 

części projektu jest zobowiązana do 

w którym własnoręcznie podpisze chęć przystąpienia do projektu. 

Wnioski zostaną przesłane wszystkim uczniom przez dziennik elektroniczny.

oski należy pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać, wymagany jest także podpis 
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z klasy 3 technik hotelarstwa i klasy 3 technik 

PL01-KA102

potrzebni na europejskim rynku 

. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa

, 

programu Unii Europejskiej Erasmus +

i szkolenie zawodowe, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna

1 grudnia 2019 do 30 listopada 2021

uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa

tygodniowe praktyki 

W tym roku rekrutacja do projektu, ze względu na pandemię, odbędzie się 

jest zobowiązana do 
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potrzebni na europejskim rynku 

. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa

programu Unii Europejskiej Erasmus +: Kształcenie 

i szkolenie zawodowe, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna 

1 grudnia 2019 do 30 listopada 2021. Uczestnikami 

technik hotelarstwa 

tygodniowe praktyki w hotelach 

W tym roku rekrutacja do projektu, ze względu na pandemię, odbędzie się zdalnie przez 

jest zobowiązana do wypełnienia

w którym własnoręcznie podpisze chęć przystąpienia do projektu. 
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oski należy pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać, wymagany jest także podpis 
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. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa  

: Kształcenie 

Uczestnikami 

 i 

w hotelach i 

zdalnie przez 

wypełnienia 

w którym własnoręcznie podpisze chęć przystąpienia do projektu. 
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Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbędzie się dnia 10 grudnia 2020 (czwartek).  

Ogłoszenie listy rankingowej  - listy głównej do tej części projektu oraz listy rezerwowej 

odbędzie się  11 grudnia 2020 (piątek). Wyniki zostaną podane przez dziennik 

elektroniczny.  

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdują się  

w Regulaminie Rekrutacji oraz Regulaminie Uczestnictwa w projekcie, które są dostępne 

w gablocie przy sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły. 


