
Drodzy Uczniowie! 

Przed nami wspaniała przygoda - wyjazd w styczniu 2020 roku do  szkoły partnerskiej we 
Włoszech i udział w zajęciach przygotowanych przez tamtejszy zespół projektowy programu 
Erasmus+. To sześciodniowe spotkanie da nam możliwość aktywnego spędzenia czasu  
w grupie międzynarodowej składającej się ze Słowaków, Szwedów, Włochów i oczywiście 
nas Polaków,  pozwoli na wspólną wymianę myśli w języku angielskim oraz stworzy warunki 
do przeżycia niezapomnianych chwil. 

Jeśli właśnie czytacie  tą  informację i chcecie wyjechać do Włoch w dniach 13-18 stycznia 
2020 roku -  znaczy to, iż  jesteście zainteresowani pracą w szkolnym projekcie, który ma na 
celu rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych młodych ludzi. 

Chcecie wyjechać? Super! Przekonajcie nas, że to właśnie Wam należy się już opłacone 
miejsce w samolocie i w hotelu oraz, że wysłanie Was jako reprezentantów naszej szkoły to 
strzał w dziesiątkę. Martwicie się, że nie macie kieszonkowego? Koniec zmartwień! Jeśli 
zakwalifikujecie się na ten wyjazd, otrzymacie również drobne sumy na zakup pamiątek  
z Włoch. Pamiętajcie jednak, że praca w szkolnym projekcie nie ogranicza się tylko do tego 
wyjazdu. Przed nami kilka wspólnych zajęć w naszej szkole oraz w mieście!  

Co należy zrobić,  aby nas przekonać do Waszych kandydatur?  

Każdy kandydat - potencjalny uczestnik mobilności do Włoch ma za zadanie nagrać 2-3 
minutowy filmik, w którym  odpowie na  następujące pytania w języku angielskim: 

1) Dlaczego chciałbyś / chciałabyś  wziąć udział w projekcie międzynarodowym                   
i w  mobilności do Włoch?  

2) Czym jest dla Ciebie przedsiębiorczość? 
3) Dlaczego uważasz, iż bycie przedsiębiorczym w życiu jest ważne? 
4) W jaki sposób rozwijasz tę umiejętność w szkole,  w klubie,  stowarzyszeniu lub po 

prostu w życiu prywatnym? 
5) Kto rekomenduje Cię do udziału w projekcie? 

 

Filmiki należy nagrać na płytę i przekazać  najpóźniej w dniu  28.10.2019 r. do 
godziny 15.00  do sekretariatu naszej szkoły. Do filmiku należy dołączyć  metryczkę : 
 

 

imię i nazwisko kandydata : 
klasa : 
wiek: 
osoba rekomendująca: 
imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego: 
telefon rodzica/ opiekuna prawnego: 
 

 



Komisja selekcyjna ogłosi wybór sześciu uczniów, którzy pojadą do Włoch najpóźniej 
do 8.11.2019r.  Informacja o wynikach pracy komisji selekcyjnej ukaże się na stronie 
internetowej szkoły w zakładce Erasmus+. 
 
 
Zapoznajcie się z załącznikiem  Regulamin dla uczniów uczestniczących w mobilności 
zagranicznej. Pomoże Wam to podjąć właściwą decyzję. 
Czekamy na Wasze zgłoszenia! 
Życzymy wielu wspaniałych pomysłów podczas kręcenia filmów! 
Do zobaczenia na lotnisku! 
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