ROZPOCZYNAMY NABÓR na wyjazd na Erasmus+ w ramach projektu Eurologis III
Planowany termin*: 15.05.2021 – 12.06.2021 (4 tygodnie)
* W związku z rozwojem sytuacji nadzwyczajnej przed wyjazdem na zagraniczne praktyki (np. pandemia,
zamknięte granice, wzmożone obostrzenia, niebezpieczeństwo itp.) ZSL zastrzega sobie możliwość
odwołania, przełożenia terminu wyjazdu oraz zmiany założonego kraju docelowego.

Miejsce: Saragossa/Hiszpania, Belfast/Wielka Brytania
Kandydaci: Uczniowie klas trzecich i drugich w zawodzie technik logistyk i technik spedytor.
Wielka Brytania- technik logistyk (15), Hiszpania: - technik logistyk (10) - technik spedytor (4)
Zasady rekrutacji:
O udziale w projekcie decydować będzie liczba punktów rekrutacyjnych.
Punkty rekrutacyjne przyznane zostaną w ramach następujących kryteriów:
a) Test z języka angielskiego (rozmowa) - 100 pkt.,
b) Ocena z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku – max. 240 pkt. ( mnożona przez 40),
c) Ocena z języka angielskiego z poprzedniego roku – max. 120 pkt (mnożona przez 20),
d) Ocena sytuacji życiowej ucznia - 20 pkt.,
e) ocena z zachowania z roku szkolnego poprzedzającego proces rekrutacji – maksymalnie 40 pkt.,
f) osiągnięcia szkolne i pozaszkolne, poziom motywacji i zainteresowanie zawodem - od 0 do 5 pkt opinia wychowawcy.
Miejsca na listach kandydatów do projektu będą przyznawane wg największej liczby punktów
rekrutacyjnych i one zostaną uczestnikami Projektu. Pozostałe osoby zostaną zakwalifikowane na
listy rezerwowe.
Dokumenty aplikacyjne znaleźć można na stronie internetowej Zespołu Szkół Logistycznych
http://logistyk-zsl.wroclaw.pl oraz w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.
Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy przewodniczącej Komisji
Rekrutacyjnej Alicji Jarosz (alijar6733@edu.wroclaw.pl) do dnia 31.01.2021.
W celu potwierdzenia zgłoszenia, do dnia 31.01.2021, należy dostarczyć osobiście w sekretariacie
szkoły lub przesłać pocztą tradycyjną papierowe oryginały prawidłowo wypełnionych i podpisanych
dokumentów:
a) formularza zgłoszeniowego; b) niniejszego regulaminu uczestnictwa w Projekcie, zawierającego
własnoręcznie podpisane przez Uczestnika oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią i
zaakceptowaniu warunków uczestnictwa w Projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich na
dokumentach aplikacyjnych musi się także znaleźć podpis opiekuna prawnego).
Termin składania zgłoszeń upływa 30.01.2021

