
 wypełniony formularz zgłoszeniowy 

 zgoda rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

niepełnoletniego 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

STOWARZYSZENIE  
WSPIERANIA EDUKACJI  
ZAWODOWEJ „WABAR „ 

 W BARLINKU 

www.Wabar.com.pl 

tel./fax: 790-676-444  

e-mail:Biuro@Wabar.com.pl  

do 29 lutego 2020 r. 

02 marca 2020 r. 

od 02.09.2019 r. 

- ogłoszenie wyników rekrutacji 

- składanie dokumentacji przez kandydatów   

- weryfikacja kandydatów (analiza dokumentów), przygotowanie  

list uczestników zakwalifikowanych i rezerwowej 

- informowanie uczniów, rodziców/prawnych 
opiekunów o realizowanym projekcie 

do 26 lutego 2020 r. 

 EUROPASS-MOBILITY- dokument opisujący kwa-

lifikacje i   umiejętności nabyte podczas stażu 

 ECVET— potwierdzenie efektów uczenia się i mo-

bilności 

 zaświadczenie o odbyciu stażu od pracodawcy 

Ponadto: 

 zdobędziesz nowe umiejętności i doświadcze-

nie zawodowe poprzez praktykę w miejscu 

pracy, 

 przełamiesz barierę komunikacyjną w j. obcym 

 nawiążesz nowe kontakty, 

 poznasz kulturę i tradycję kraju europejskiego 

 oraz warunki prowadzenia własnego biznesu 

WYMAGANE DOKUMENTY  

Projekt   

„KOMPETENCJE BEZ GRANIC”  

STAŻ JEST UZNAWANY W POLSKIM 

SYSTEMIE EDUKACJI 

REKRUTACJA                        

 01.09.2019 – 31.08.2021 

Więcej informacji: 

 http://wabar.com.pl/ 

 http://www.gut-wehlitz.de/ 

 http://power.frse.org.pl/ 

 



 
 

 

Zawód:  technik: architektury krajobrazu, informatyk, 

mechanik, mechanik pojazdów samochodowych 

Forma realizacji: zagraniczny bezpłatny staż  

      zawodowy 

Termin: 04.– 15.05.2020 r. 

Czas trwania (z podróżą): 14 dni 

Liczba uczestników: 21 osób + 2 opiekun 

Miejsce: Vitalis Betreuungsgesellschaft  

  für Modellprojekte mbH  

  Gut Wehlitz 2, 04435 Schkeuditz, Niemcy  
    

 

 

 

 

 

 
 przejazd na miejsce stażu i powrót 

 zakwaterowanie (pokoje 3, 4 os.)  

 wyżywienie 

 ubezpieczenie NNW, podstawowe OC  

i koszty leczenia do 100 tys. zł 

 opiekę polskiego i zagranicznego opiekuna 

 przygotowanie organizacyjne, kulturowe,  

zawodowe i językowe 

 kieszonkowe 

 dodatkowe atrakcje w trakcie pobytu np.:  

zwiedzanie stolicy Niemiec, …. 
 

 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu  
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”  

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+   

zwiększenie mobilności zagranicznej 

uczniów i kadry dla podnoszenia kompeten-

cji i rozwoju osobistego oraz zawodowego, 

zdobycie praktycznego doświadczenia oraz 

podwyższenia umiejętności językowych, 

poszerzanie/pogłębianie wiedzy i umiejętno-

ści zdobytych w szkole w rzeczywistych wa-

runkach pracy, 

współpraca i współodpowiedzialność za po-

dejmowane działania, kształtowanie po-

staw: tolerancji, szacunku, otwartości  

i wrażliwości międzykulturowej, 

zwiększenia znajomości j. obcego 

  Vitalis GmbH 
Ralf Giesecke 

Gut Wehlitz  


