
 

„WYKWALIFIKOWANY TECHNIK LEŚNIK”  
Projekt realizowany jest przez Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w ZSL w Biłgoraju,  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego  
za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ZADANIE 1 – STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW 

w ramach projektu pt. "Wykwalifikowany technik leśnik" 
 

Ogłaszamy  n ab ó r  uzupe łn ia j ący  n a :  

Zadanie 1 – staże zawodowe dla uczniów (II grupa) 

Termin rekrutacji: 15.02.2021 r. – 23.02.2021 r. 

Termin realizacji : lipiec, sierpień 2021 (łącznie 150 godzin) 

Uwaga: do naboru uzupełniającego nie przystępują uczniowie , którzy przystępowali do rekrutacji na staże w I edycji tj. w lutym 2020 r.! 

Te osoby będą zakwalifikowane do udziału w stażach po potwierdzeniu u Pana Roberta Wesołowskiego, że chcą uczestniczyć nadal w 

stażu w okresie wakacyjnym 2021 i nie muszą ponownie przystępować do trwającej obecnie rekrutacji (informacja została przesłana do 

tych osób na dzienniku elektronicznym). 

Do rekrutacji uzupełniającej mogą przystąpić pozostali uczniowie, którzy spełnią wszystkie poniższe warunki: 

• Zadeklarują udział w projekcie poprzez złożenie kompletu prawidłowo wypełnionych formularzy tj.: formularz zgłoszeniowy 

– załącznik nr 1,formularz rekrutacyjny udziału uczniów w stażu zawodowym - załącznik nr 4, Deklaracja udziału w projekcie – 

załącznik nr 5 oraz oświadczenie uczestnika projektu w terminie do 23.02.2021 r. do godz. 14.00.  Zgłoszenia po tym terminie 

i niekompletne nie będą brane pod uwagę w rekrutacji! 

• w momencie rozpoczęcia stażu będą mieć ukończone 16 lat ( Uwaga: uczniowie rozpoczynający staż w lipcu 2021 na dzień 

30.06.2021 muszą mieć ukończone 16 lat a uczniowie rozpoczynający staż w sierpniu na dzień 31.07.2021 muszą mieć 

ukończone 16 lat). 

• w przypadku osób spełniających te same kryteria o zakwalifikowaniu do udziału w stażu zdecyduje po pierwsze ocena  

z zachowania i po drugie kolejność zgłoszeń. 
 

Miejsce składania formularzy: Sekretariat szkoły w godzinach od 7.30 do 14.30 lub skany dokumentów w wersji pdf na adres  

e-mail: sekretariat@zslbilgoraj.pl 
 

Szczegółowych informacji dot. staży zawodowych dla uczniów udziela Pan Robert Wesołowski.   

Bardzo prosimy o rozważne i konsekwentne podejście do rekrutacji. Kandydaci powinni ocenić własne możliwości 
udziału w stażu. 


