
Oferta: 

1. Płatne staże zawodowe   

w przedsiębiorstwach na terenie 

województwa mazowieckiego. 

2. Profesjonalne szkolenia zawodowe 

potwierdzone certyfikatem. 

3. Zajęcia z „kompetencji miękkich”. 

4. Wyjazd na uczelnię wyższą. 

 Rekrutacja 

Zapisy przyjmowane są za pomocą formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie Szkoły 

http://www.zspnr4.com.pl/ 

Zgłoszenia przyjmowane są także  

w sekretariacie szkoły oraz Biurze Projektu 

 w Siedlcach. 

Regulamin rekrutacji dostępny jest w Biurze 

Projektu Szkoły oraz na stronie Szkoły 

www.zspnr4.com.pl  i lidera projektu 

www.sir.com.pl.  

 

Nowoczesne kształcenie szansą na Twój 

udany debiut na rynku pracy!  

Biuro Projektu w ZSP Nr 4 w Siedlcach: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 

w Siedlcach 

Ul. Generała Józefa Bema 4 

08-110 Siedlce 

e-mail: wicedyrektor@zspnr4.com.pl 

 
 

 

 

       
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Projekt dofinansowany  

z Funduszy Europejskich 
 

 
 

 

Działanie 10.3  
Doskonalenie zawodowe 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego  

na lata 2014 - 2020 

Nowoczesne kształcenie szansą na 

Twój udany debiut na rynku pracy! 

 
Chcesz uzyskać nowe umiejętności  

i lepiej przygotować się do wejścia 

na rynek pracy? 

 

 

Chcesz odbyć płatny staż i zdobyć 

cenne doświadczenie zawodowe? 

 

Chcesz rozwijać swoje pasje  

i zainteresowania? 

 

 

Weź udział w naszym projekcie! 

 
   

 

http://www.zspnr4.com.pl/
http://www.sir.com.pl/


 

 

Nowoczesne kształcenie szansą na Twój 

udany debiut na rynku pracy! 

to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Integracja 

i Rozwój w partnerstwie z Powiatem Łosickim, Miastem 

Siedlce oraz ośmiorgiem przedsiębiorcami z województwa 

mazowieckiego. ze Ma on na celu wzmocnienie atrakcyjności 

i jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 3 RCKU 

w Łosicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 

w Siedlcach, poprzez realizację działań adresowanych do 180 

uczniów w latach  2018 – 2020. 

W ramach projektu zaplanowano:  

 Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego 

 Płatne staże dla uczniów 

 Kursy specjalistyczne 

 Wyjazdy edukacyjne na uczelnie wyższe 

 Zajęcia z kompetencji miękkich 

 

 

 
 

 

 

 

Płatne staże dla uczniów 

Chcesz odbyć płatny staż i zdobyć cenne doświadczenie 

zawodowe? 

Chcesz poznać wymagania pracodawców oraz swoje 

dopasowanie do ryku pracy? 

Aplikuj do Projektu Nowoczesne kształcenie szansą na Twój 

udany debiut na rynku pracy!  

180 płatnych staży staże na terenie województwa 

mazowieckiego czeka właśnie na Ciebie! 

Czekamy na Twoje zgłoszenie! 

 

Kursy specjalistyczne 

 

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje oraz umiejętności 

zawodowe?  

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach 

specjalistycznych zwiększających Twoje szanse na rynku pracy. 

W ofercie kursy: 

 operator kombajnu zbożowego, 

 obsługa wózków widłowych, 

 obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych,  

 kasjer walut, 

 barista, 

 barman, 

 carving, 

 kuchnia śródziemnomorska, 

 poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, 

 Norma PRO 

 HACCP 

 rzeczoznawstwo surowców i artykułów 

żywnościowych 

 

 

 

 

Wyjazdy edukacyjne 

Jeżeli planujesz kontynuować naukę zapraszamy do udziału  

w atrakcyjnych wyjazdach prezentujących uczelnie wyższe: 

 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w 

Siedlcach 

 SGGW w Warszawie 

W ofercie spotkania: 

 z władzami uczelni,  

 z przedstawicielami biur rekrutacji i kariery, 

 ze studentami 

oraz zwiedzanie uczelni, w tym laboratoriów. 

 

Rekrutacja od czerwca 2018! 

Udział w projekcie jest bezpłatny! 

 Zapraszamy serdecznie! 


