
 
 

 

 

INSTRUKACJA POSTĘPOWANIA  

W PROCESIE REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  

Polski uczeń, hiszpański staż 

 w ramach programu ERASMUS+ 

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna  

 

1. Rekrutacja będzie trwała  od 01.09.2013r. do 09.10.2013r. 

2. Wszelkie informacje o Projekcie oraz dokumenty znajdują się na stronie 

internetowej szkoły w zakładce po prawej stronie opatrzonej logiem 

programu Erasmus + i tytułem projektu „Polski uczeń, hiszpański staż”. 

3. Zanim złożysz wymagane dokumenty zapoznaj się z informacjami  

o Projekcie, Regulaminem Rekrutacji i Regulaminem Uczestnictwa  

w Projekcie.  

4. Jeśli zdecydujesz się na udział w Projekcie wydrukuj Formularz 

Rekrutacyjny, Ankietę Rekrutacyjną dla zawodu zgodnego z twoim 

profilem zawodowym, przygotuj kserokopię świadectwa z I klasy 

2014/15.  

5. Wypełnij Formularz Rekrutacyjny wraz z rodzicem/ prawnym opiekunem 

i złóżcie podpisy w wyznaczonych miejscach. 

6. Wypełnij 1 i 2 stronę Ankiety Rekrutacyjnej, z 3 stroną udaj się do 

psychologa szkolnego – p. Katarzyny Senkbeil lub pedagoga szkolnego – 

p. Moniki Szuby celem przeprowadzenia testu i omówienia jego 

wyników. Pozostałe strony zostaw dla Komisji Rekrutacyjnej  

i Wychowawcy -  obiegiem tych dokumentów zajmie się już Komisja. 

Proszę nie zszywać stron Ankiety. 

7. Formularz, Ankietę i kserokopię świadectwa włóż do koszulki i do dnia 

18.09.2015 złóż w sekretariacie szkoły na parterze. Nie czekaj do 

ostatniej chwili, bo to wydłuży proces rekrutacji i może wpłynąć na 

przesunięcie terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych  

i ogłoszenia wyników.  



8. Listy uczniów na rozmowę kwalifikacyjną zostaną ogłoszone 23.09.2015 

na stronie internetowej szkoły i na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

9. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 24.09. – 30.09.2015r. 

10.  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej członkowie Komisji będą chcieli 

sprawdzić, czy jesteś osobą miłą, łatwo nawiązujesz kontakt, radzisz sobie 

w komunikacji w języku obcym, itp. Ważne, żebyś podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej wyglądał stosownie do sytuacji – wskazany formalny 

strój szkolny. I rzecz najważniejsza – uśmiech niezbędny . 

11.  Oczekuj na wyniki rekrutacji - 06.10.2013r. Lista uczestników projektu 

zostanie opublikowana na stronie szkoły, na tablicy ogłoszeń i jeśli będzie 

taka możliwość uroczyście ogłoszona w sali nr 6.  

12.  W razie pytań, zapraszamy do p. Anny Pawelec sala 202, p. Ewy 

Laskowskiej sala 309. 

13. Termin rozmów kwalifikacyjnych i ogłoszenia wyników mogą ulec 

zmianie ze względu na wypadki losowe.  
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