
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Szkolny Koordynator projektu 

„Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach” 

Ogłasza nabór na zajęcia specjalistyczne  barman-barista 

 

Kryteria rekrutacji: 

1. Złożenie wniosku o udział w zajęciach wraz z informacją czy uczeń korzysta z tej 

formy wsparcia (zajęcia specjalistyczne) 

2. Średnia ocen z roku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć 

 

Pierwszeństwo w rekrutacji mają uczniowie osiągający najwyższą średnią ocen na 

koniec roku szkolnego 2013/2014 oraz uczniowie, którzy nie korzystali w projekcie z tej 

formy wsparcia. W przypadku braku chętnych na zajęcia zakwalifikowani będą wszyscy 

chętni, niezależnie od uczestnictwa w innej formie. Kryterium w tym przypadku będzie 

średnia ocen. 

 

Osoby chętne proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do sekretariatu 

uczniowskiego w terminie do 22 października 2014r. Termin zajęć zostanie podany po 

uzgodnieniu z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. 

 Protokół dyplomatyczny 

 Kurs barmański 

 Kurs carvingu 

 Kurs barman-barista 

 Kurs ręczny wyrób pralin 

 Ciastkarstwo artystyczne 

 Koło hotelarskie 

 Koła wiedzy o żywieniu i żywności 

 Kuchnia XXI wieku 

 Kuchnia literacka 
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Szkolny Koordynator projektu 

„Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach” 

Ogłasza nabór na zajęcia specjalistyczne – kurs czekolada „ręczny wyrób pralin” 

 

 

Kryteria rekrutacji: 

1. Złożenie wniosku o udział w zajęciach wraz z informacją czy uczeń korzysta z tej 

formy wsparcia (zajęcia specjalistyczne) 

2. Średnia ocen z roku poprzedzającego rozpoczęcie zajęć 

 

Pierwszeństwo w rekrutacji mają uczniowie osiągający najwyższą średnią ocen na 

koniec roku szkolnego 2013/2014 oraz uczniowie, którzy nie korzystali w projekcie z tej 

formy wsparcia. 

 

Osoby chętne proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do sekretariatu 

uczniowskiego w terminie do 22 października 2014r. Termin zajęć zostanie podany po 

uzgodnieniu z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. W przypadku braku 

chętnych na zajęcia zakwalifikowani będą wszyscy chętni, niezależnie od uczestnictwa w 

innej formie. Kryterium w tym przypadku będzie średnia ocen. 

 

Przypominam, że do dodatkowych zajęć specjalistycznych zalicza się: 

 Protokół dyplomatyczny 

 Kurs barmański 

 Kurs carvingu 

 Kurs barman-barista 

 Kurs ręczny wyrób pralin 

 Ciastkarstwo artystyczne 

 Koło hotelarskie 

 Koła wiedzy o żywieniu i żywności 

 Kuchnia XXI wieku 

 Kuchnia literacka 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Szkolny Koordynator projektu 

„Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach” 

Ogłasza nabór dodatkowy nabór na zajęcia specjalistyczne – kurs carvingu (rzeźbienie 

w owocach warzywach) 

 

 

 

Czeka 15 wolnych miejsc. 
 

 

 

Osoby chętne proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do sekretariatu 

uczniowskiego w terminie do 22 października 2014r. Termin zajęć zostanie podany po 

uzgodnieniu z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.  

 

 


