
Wyniki rekrutacji do Projektu 

Gmina Szczerców stawia na 

zawodowców! 
Technik ekonomista- płatne staże 

1. Kinga Szcześniak I TPEA 

2. Aleksandra Rżanek II TPE 

3. Kacper Ktacz II TPE 

4. Paulina Rychlewicz I TPEA 

5. Oliwia Węglewska I TPEA 

6. Miłosz Studziński II TPE 

7. Martyna Trajdos 3 TE5 

 Pozostałe osoby, które złożyły formularze rekrutacyjne, są zakwalifikowane do 

udziału w kursie w kolejnym roku szkolnym. 

 

O zakwalifikowaniu do Projektu zgodnie z regulaminem decydowała średnia 

ocen (jak najniższa), nie uczestniczenie w praktykach/stażach, sytuacja rodzinna 

oraz data dostarczenia formularza. 

 

Koordynator Projektu- pani Marzena Osuchowska skontaktuje się z osobami 

zakwalifikowanymi na staże w celu umówienia się na podpisanie umów oraz 

dopełnienia dalszych formalności. 

 

Jeśli któraś z osób zakwalifikowanych do udziału w płatnych stażach chciałaby 

zrezygnować to należy niezwłocznie poinformować panią Marzenę 

Osuchowską do 14 czerwca włącznie. 



Wyniki rekrutacji do Projektu 

Gmina Szczerców stawia na 

zawodowców! 
Technik programista- płatne staże oraz kurs 

(jednocześnie, te same osoby) 

1. Kacper Swędrak II TPE 

2. Jakub Staniewski II TPE 

3. Kacper Świerczyński II TPE 

4. Filip Uciński II TPE 

5. Mateusz Szymczyk II TPE 

6. Maja Zadworna I TPEA 

 

 

O zakwalifikowaniu do Projektu zgodnie z regulaminem decydowała średnia 

ocen (jak najniższa), nie uczestniczenie w praktykach/stażach, sytuacja rodzinna 

oraz data dostarczenia formularza. 

 

Koordynator Projektu- pani Marzena Osuchowska skontaktuje się z osobami 

zakwalifikowanymi na staże w celu umówienia się na podpisanie umów oraz 

dopełnienia dalszych formalności. 

 

Jeśli któraś z osób zakwalifikowanych do udziału w płatnych stażach chciałaby 

zrezygnować to należy niezwłocznie poinformować panią Marzenę 

Osuchowską do 14 czerwca włącznie. 



Wyniki rekrutacji do Projektu 

Gmina Szczerców stawia na 

zawodowców! 
Technik architektury krajobrazu- płatny staż 

1. Wiktoria Brzezińska 1 TPEA 

 

Pozostałe osoby, które złożyły formularze rekrutacyjne, są zakwalifikowane do 

udziału w kursie w kolejnym roku szkolnym. 

 Rekrutacja uzupełniająca zostanie zorganizowana w przyszłym roku szkolnym, 

gdyż jest jeszcze 6 wolnych miejsc na kurs Sketch Up. 

 

O zakwalifikowaniu do Projektu zgodnie z regulaminem decydowała średnia 

ocen (jak najniższa), nie uczestniczenie w praktykach/stażach, sytuacja rodzinna 

oraz data dostarczenia formularza. 

 

Koordynator Projektu- pani Marzena Osuchowska skontaktuje się z osobami 

zakwalifikowanymi na płatny staż w celu umówienia się na podpisanie umów 

oraz dopełnienia dalszych formalności. 

 

Jeśli któraś z osób zakwalifikowanych do udziału w kursie chciałaby zrezygnować to należy 

niezwłocznie poinformować panią Marzenę Osuchowską do 14 czerwca włącznie. 



Wyniki rekrutacji do Projektu 

Gmina Szczerców stawia na 

zawodowców! 
Technik informatyk- płatne staże 

1. Tymoteusz Kaszowski I TI 

2. Piotr Gonerski I TI 

3. Kacper Kucharczyk 3 TI5 

4. Oskar Tkaczyński 3 TE5 

5. Igor Soboń 3 TI5 

6. Michał Wieczorek 3 TI5 

 

 

O zakwalifikowaniu do Projektu zgodnie z regulaminem decydowała średnia 

ocen (jak najniższa), nie uczestniczenie w praktykach/stażach, sytuacja rodzinna 

oraz data dostarczenia formularza. 

 

Koordynator Projektu- pani Marzena Osuchowska skontaktuje się z osobami 

zakwalifikowanymi na staże w celu umówienia się na podpisanie umów oraz 

dopełnienia dalszych formalności. 

 

Jeśli któraś z osób zakwalifikowanych do udziału w płatnych stażach chciałaby 

zrezygnować to należy niezwłocznie poinformować panią Marzenę 

Osuchowską do 14 czerwca włącznie. 

 

 



Wyniki rekrutacji do Projektu 

Gmina Szczerców stawia na 

zawodowców! 
Branżowa Szkoła- płatne staże 

1. Wojciech Ludwiczak IBS  elektryk 

2. Kinga Wyrwas IIBS piekarz 

3. Martyna Chojak IIBS  cukiernik 

4. Julia Grzelczyk IIBS  sprzedawca 

5. Michał Grzybek IIIBS  lakiernik 

6. Piotr Kędzia II BS  kucharz 

7. Dominika Ławniczek IIBS kucharz 

8. Żaneta Płuciennik IIBS  fryzjer 

9. Wiktoria Gulczyńska IIBS  fryzjer 

10.  Maria Stańczak IBS  fryzjer 


