
WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

Ogłoszenie naboru na staże zawodowe branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej:
elektryczno – elektronicznej  (oraz dla innych branż należących do tego Centrum) w roku 2020.

Ogłaszam nabór uczniów na staże zawodowe dla zawodów branży wiodącej:  mechanicznej  i  górniczo hutniczej  oraz branży
uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum) organizowane przez Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach,  które odbywać się będą w dwóch turach w miesiącu lipcu i
miesiącu sierpniu. Okres realizacji stażu wynosi  150 godzin. Za udział w stażu,  przepracowanie   150 godzin uczeń/uczennica
ubiega się o stypendium stażowe w wysokości 2200,00 zł netto.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „Kursy i szkolenia”.

Nabór na staż zawodowy potrwa od 3 czerwca – 10 czerwca 2020 roku do godz. 14.00.

 W tym czasie kandydat musi złożyć następujące dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy WCKZiU 2019-2020 załącznik 6a

2.Załącznik Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3.Załącznik Oświadczenie o rozpowszechnianiu wizerunku

4.Załącznik Dane osobowe uczestnika projektu

5.Załącznik Zgoda Rodzica na udział dziecka w stażu

6.Załącznik Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

7.Oświadczenie udziału – Koronawirus

W/w dokumenty można pobrać ze strony internetowej CKZiUnr 2 w Wadowicach w zakładce „Kursy i szkolenia  – Pliki do 
pobrania ”  lub  w sekretariacie w budynku warsztatów szkolnych.

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

Formularze zgłoszeniowe zawierające braki i wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone.

Przykładowo wypełniony formularze znajdują się na stronie CKZiUnr 2 Wadowice w zakładce „Kursy i szkolenia  – Pliki do 
pobrania ”  

Uczeń/uczennica zgłaszający/ca się do rekrutacji po raz pierwszy  otrzymuje 10 punktów

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, 

 ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach w budynku warsztatów szkolnych, w czasie trwania naboru.

Realizacja staży w 2020 roku będzie uzależniona od aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem w okresie 
wakacji.  Na bieżąco będą monitorowane  informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dotyczące zagrożenia 
epidemicznego w kraju.       W  przypadku wprowadzenia dodatkowych restrykcji udostępniane będą wszelkie  informacje w 
mediach społecznościowych i na stronach CKZiU w sprawie staży.

http://ckziuwadowice.pl/wp-content/uploads/2019/09/Za%C5%82%C4%85cznik-O%C5%9Bwiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.pdf
http://ckziuwadowice.pl/wp-content/uploads/2019/03/Za%C5%82%C4%85cznik-Zgoda-Rodzica-na-udzia%C5%82-dziecka-w-sta%C5%BCu.pdf
http://ckziuwadowice.pl/wp-content/uploads/2018/01/Za%C5%82%C4%85cznik-Dane-osobowe-uczestnika-projektu.pdf
http://ckziuwadowice.pl/wp-content/uploads/2018/01/Za%C5%82%C4%85cznik-O%C5%9Bwiadczenie-o-rozpowszechnianiu-wizerunku.pdf
http://ckziuwadowice.pl/wp-content/uploads/2018/01/Za%C5%82%C4%85cznik-Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie.pdf
http://ckziuwadowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/Formularz-zg%C5%82oszeniowy-WCKZiU-2019-2020.pdf

