
Ogłoszenie naboru na kursy zewnętrzne w roku 2023

Ogłaszam nabór uczniów na kursy zawodowe:

1. AUTOCAD -  kurs kwalifikacyjny 
Termin realizacji 20.04.2023 r. – 23.06.2023 r.

2. Obsługa dźwigu towarowego – kurs kwalifikacyjny
Termin realizacji  20.04.2023 r. – 23.06.2023 r.
Obowiązkowo ukończone 18 lat na dzień 20.04.2023 r.  

3. SEP - szkolenie G1E do 1 kV – kurs kwalifikacyjny
Termin realizacji 20.04.2023 r. – 30.06.2023 r.
Obowiązkowo ukończone 18 lat na dzień 20.04.2023 r.  

4. Wychowawców kolonii – kurs kwalifikacyjny
Termin realizacji 20.04.2023 r. – 23.06.2023 r.
Obowiązkowo uczeń klasy maturalnej, 18 lat.

Procedura  naboru  została  opisana  w  regulaminie  rekrutacji  do  projektu  „Nowe  Kompetencje  Nowe
Możliwości  –  wsparcie  Zespołu  Szkół  im.  Komisji  Edukacji  Narodowej”,  który  jest  dostępny na  stronie
internetowej Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej , al. Jana Pawła II 3,
www.zsken.edu.pl , w zakładce „projekt  Nowe Kompetencje”. 

Nabór na kursy potrwa od 19 stycznia 2023 r. do 25 stycznia 2023 r. W tym czasie kandydat musi złożyć
wypełniony  formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej  projektu –  www.zsken.edu.pl
lub  w sekretariacie uczniowskim Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej).

W formularzu zgłoszeniowym w części II należy wpisać oceny roczne z czerwca 2022 r.  

Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście pod adresem:

1. Sekretariat uczniowski  Zespołu Szkół im. Komisji  Edukacji  Narodowej w Kalwarii  Zebrzydowskiej,
al. Jana Pawła II 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu lub

2. Biuro  Projektów  Edukacyjnych,  Starostwo  Powiatowe  w  Wadowicach,  ul.  A.  Mickiewicza  24B
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach:  7.30 – 15.30

Uwaga:

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy
składamy czytelne. 

http://www.zsken.edu.pl/
http://www.zsken.edu.pl/


Formularze zgłoszeniowe zawierające braki i wypełnione nieczytelnie zostaną
odrzucone.

Uczniowi/uczennicy przysługuje udział w jednym kursie. 
W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział uczniowi/uczennicy w kolejnych formach wsparcia.
Proszę wybierać rozważnie, ponieważ często kursy odbywają się w tym samym terminie i nie jest możliwe
uczestnictwo na kursach w tym samym czasie biorąc pod uwagę obowiązek uczestnictwa w wybranym
kursie, aby otrzymać certyfikat/zaświadczenie i uzyskać dodatkowe kompetencje lub kwalifikacje.
Uczeń/uczennica  zgłaszający/ca  się  do  rekrutacji  po  raz  pierwszy  otrzymuje  10  punktów  (tylko
w zgłoszeniu do jednego kursu). 

Mentor zawodowy 
Justyna Studnicka


