Biłgoraj, dnia 28 lutego 2020 r.

OG ŁOSZ EN IE
W związku ze zmianą kursu z Zadania 4 - Kursy prowadzące do zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających u uczniów
szanse na rynku pracy w projekcie pt.: "Wykwalifikowany technik leśnik" -tj. wprowadzenie nowego KURSU VLOS - WYKONYWANIE
LOTÓW DRONEM DO 5 KG W ZASIĘGU WZROKU zamiast kursu obsługi żurawi leśnych, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na kurs
VLOS.
Termin rekrutacji uzupełniającej na kurs VLOS: 28.02.2020 r. - 09.03.2020 do godz. 14.30.
Liczba uczestników kursu: 60 osób (2 grupy po 30 osób)
Termin realizacji kursu: od marca 2020 r. do 30.06.2020 r.
Kryteria rekrutacji na kurs VLOS: zgodnie z §4 ust. 11 - 16 Regulaminu rekrutacji u uczestnictwa w projekcie pt. "Wykwalifikowany
technik leśnik" z tym że, pod uwagę będą brane wyniki ucznia na koniec ostatniego semestru a nie na koniec poprzedzającego
rekrutację roku szkolnego.
Do rekrutacji uzupełniającej na kurs VLOS mogą przystąpić wyłącznie uczniowie, którzy spełniają jednocześnie wszystkie poniższe
warunki :
 w okresie od 12.11.2019 r. do 22.11.2019 r. złożyli prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1, Opinię
wychowawcy o uczniu - załącznik nr 2 oraz Formularz rekrutacyjny udziału w warsztatach/kursach – załącznik nr 3 - (nawet
jeśli nie zostali zakwalifikowani do żadnego zadania),
 na dzień 01.03.2020 r. będą mieć ukończone 16 lat,
 złożą w w/w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełniony Formularz rekrutacyjny udziału uczniów w kursie VLOSzałącznik nr 3A (dostępny na stronie internetowej szkoły albo w sekretariacie szkoły).
Miejsce składania formularzy: Sekretariat szkoły w godzinach od 7.30 do 14.30.
Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Wesołowski.
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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

„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

