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Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

pn.   „Profesjonalna edukacja – inwestycją w naszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Myszków, dnia 06.03.2015r. 

 

JRP-PE.1/2015 

 

KOMUNIKAT 

 

Dotyczy: zaproszenia do współpracy nr JRP-PE.1/2015 z dnia 27.02.2015 r. na organizację 

nieodpłatnych staży zawodowych oraz pełnienia funkcji opiekuna staży – branża gastronomiczna, 

hotelarska i informatyczna dla uczniów technikum Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach 

 

 Starostwo Powiatowe w Myszkowie informuje, iż w ramach ww. zaproszenia do współpracy 

przedłuża nabór zgłoszeń do dnia 13.03.2015 r do godz. 14.30, gdyż nie uzyskano wystarczającej 

liczby zgłoszeń na organizację nieodpłatnych staży zawodowych oraz pełnienia funkcji opiekuna staży 

w branży informatycznej. 

 

Przedłużenie naboru zgłoszeń dotyczy grup: 

 

1. Staże informatyka: 

a) Grupa II - 10 uczniów. 

b) Grupa III - 10 uczniów. 

c) Grupa IV - 10 uczniów. 

d) Grupa V -  10 uczniów. 

e) Grupa VI – 10 uczniów. 

f) Grupa VII – 8 uczniów. 

Wicestarosta 

Anna Socha-Korendo 
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załącznik nr 1 do ogłoszenia o współpracy 

 

Formularz zgłoszeniowy  

 
dot. przeprowadzenia staży zawodowych oraz pełnienia funkcji opiekuna staży – branża 

gastronomiczna, branża hotelarska, branża  informatyczna dla uczniów/uczennic w wymiarze 

maksymalnie 150 godzin dla każdej z grup, Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach w 

ramach projektu pn. „Profesjonalna edukacja – inwestycją w naszą przyszłość” w terminie  03.2015 r. 

– 30.06.2015 r. 

Nazwa Wykonawcy: 

.................................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................... 

NIP: 

.................................................................................................................................... 

REGON:  

.................................................................................................................................... 

 

Nr tel.: ..................................... Nr faksu:...................................... e-mail: .................................. 

 

Niniejszym wyrażam chęć zorganizowania nieodpłatnych staży zawodowych oraz pełnienia funkcji 

opiekuna staży w następującym zakresie: 

 

Zakres 3 

Staże informatyczne:  

 

Grupa 2 – 10 osób: TAK / NIE* 

 

Grupa 3 – 10 osób: TAK / NIE 

 

Grupa 4 – 10 osób: TAK / NIE 

 

Grupa 5 – 10 osób: TAK / NIE 

 

Grupa 6 – 10 osób: TAK / NIE 

 

Grupa 7 – 8 osób: TAK / NIE 

 

 

Podpis 

 

 
 

* Niepotrzebne skreślić 
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