
 

 

INFORMATOR DLA UCZNIA/UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 

Projekt: „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów”,  
który realizowany jest z programu ERASMUS +,  

Kształcenie i szkolenie zawodowe – akcja 1 „Mobilność uczniów” 

 

  

Realizatorem projektu jest:  

Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie 

 

Krosno, wrzesień 2015 r. 

 



Źródła finansowania projektu: 

Projekt jest finansowany z programu Erasmus + w ramach sektora Kształcenie  
i Szkolenie zawodowe – jest to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus +  
w odniesieniu do Szkół zawodowych, przedsiębiorstw oraz organizacji i instytucji 
związanych z kształceniem zawodowym i szkoleniami. Kontynuuje on tradycje programu 
Leonardo da Vinci, który działał w latach 2007 – 2013, w ramach programu „Uczenie się 
przez całe życie”. Nasz projekt jest realizowany w ramach akcji 1: mobilność uczniów. 

Strona internetowa programu Erasmus +: www.erasmusplus.org.pl 

 

Numer projektu: 2015-1-PL01-KA102-015237  
Kwota dofinansowania: 40.870 EURO 
Czas trwania projektu: 1.06.2015 – 1.06.2016 r. 
Liczba osób uczestniczących:  
15 uczniów, 1 opiekun. Łącznie: 16 osób. 

Cele i rezultaty projektu:  
Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
uczniów techników poprzez udział w zagranicznej praktyce zawodowej . 

Cele szczegółowe projektu: 

1) Wzrost kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników praktyk, 
2) Nabycie nowych umiejętności zawodowych skorelowanych ze zdobywanymi 

kwalifikacjami w międzynarodowym środowisku pracy, 
3) Wzbogacenie wiedzy o kulturze innego kraju europejskiego, 
4) Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, radzenia sobie ze stresem 
5) Podniesienie swojej samooceny zawodowej, 
6) Zdobycie certyfikatów potwierdzenie nabycie nowych umiejętności oraz udział w 

praktyce. 

Rezultaty projektu: 

Poprzez realizację programu staży uczestnicy projektu nabędą wiedzę teoretyczną 
i praktyczną oraz umiejętności związane z kierunkiem kształcenia i przyszłym zawodem: 

• podniosą kompetencje językowe i przełamią barierę komunikowania się w 
języku obcym w miejscu pracy i prywatnie  

• nabędą kompetencje międzykulturowe (m.in. umiejętność pracy w innej 
kulturze, a także umiejętność pracy w zespole) 

• podniosą i nabędą kompetencje zawodowe 
• zdobędą umiejętności i kompetencje społeczne tj. umiejętność utrzymywania 

dobrych kontaktów z pozostałymi członkami zespołu, oraz rozwiązywania 
wynikłych problemów i konfliktów, 



• podniosą swoją motywację do zdobywania dodatkowych kwalifikacji, 
umiejętności i wiedzy, samoocenę i pewność siebie 

• wykształcą postawę otwartości na inną kulturę i kraj 

Uczestnicy projektu: 

uczniowie Technikum nr 6 w Krośnie, uczniowie kl. II technikum - 15 uczestników,  
kierunki: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik renowacji 
elementów architektury. 

Terminy wyjazdów i realizacji staży (planowane): 

Miejsce docelowe: DUBLIN (Irlandia) 

Przewidywany termin praktyk: 11 kwietnia 2016 – 6 maja 2016  

 

Uwaga: w przypadku niedostępności biletów lotniczych może nastąpić przesunięcie 
terminu wyjazdu. 

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 

• bezpłatny kurs języka angielskiego fachowego ( 50 godz. lekcyjnych) 
• zajęcia przygotowania kulturowego w kraju (5 godz. lekcyjnych) 
• zajęcia przygotowania pedagogicznego (5 godz. lekcyjnych) 
• mini słownik, rozmówki polsko-angielskie dla wyjeżdżających do pracy 
• staż zawodowy 4 tygodniowy w przedsiębiorstwach, firmach w Irlandii 
• zakwaterowanie i wyżywienie 
• polisę ubezpieczeniową grupową 
• transport na lotnisko i z powrotem 
• bilet lotniczy 
• bilet na transport lokalny w kraju stażu 
• program kulturowy zagranicą 
• kieszonkowe 
• certyfikaty i dokument Europass Mobility 

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI 

§ 1 Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestniczek projektu 
„EUROPEJSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE dla uczniów”, który realizowany jest w ramach 
Programu Erasmus + 

Realizatorem projektu jest Technikum Nr 6  im. Jana Sas Zubrzyckiego w Miejski Zespół 
Szkół Nr 5, ul. Ks. Piotra Skargi 1 i 3, 38-400 Krosno. 

Partnerem projektu jest Infinity Bussines College w Dublinie, IRLANDIA. 



Koordynatorem projektu jest P. Monika Subik, e-mail: Monika_subik@autograf.pl 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w projekcie 

Uczestnikiem projektu może być: 

- uczeń/uczennica Technikum Nr 6  im. Jana Sas Zubrzyckiego w Miejski Zespół Szkół Nr 5, 
który/a kształci się w II klasie na jednym z kierunków: technik budownictwa, technik 
architektury krajobrazu, technik renowacji elementów architektury. 

Osoba ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest złożyć formularz rekrutacyjny 
(APLIKACJĘ) wraz z wymaganymi dokumentami w terminie i miejscu, podanym w 
ogłoszeniu o rekrutacji. Ogłoszenie o rekrutacji zostanie podane do wiadomości poprzez 
zamieszczenie jego treści na stronie http://www.zsp6.mzs5krosno.pl/ 

 

§ 3 Zasady i KRYTERIA rekrutacji do projektu 

Rekrutacja na staż przeprowadzona została w formie konkursu, dokona jej powołana 
przez Dyrektora Technikum Nr 6 - Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdą: Dyrektor 
Szkoły, koordynator projektu i 2 nauczycieli j. angielskiego.  

Do uczestnictwa w programie zostały zakwalifikowane osoby, które zdobędą 
największą ilość punktów za poniższe kryteria tj.: 

1. średnia ocen ogólna oraz średnia ocen z przedmiotów zawodowych na 
zakończenie I klasy, ilość punktów = średnia x 2 – max 24 pkt. 

2. ocena z zachowania na zakończenie I klasy, ilość punktów = poprawne - 1 pkt, 
dobre - 2 pkt, bardzo dobre - 3 pkt, wzorowe - 4 pkt. – max 4 pkt. 

3. dodatkowe umiejętności, potwierdzone dokumentem: zaświadczenia o 
ukończonych kursach, warsztatach zawodowych, językowych, itp. (za każdy 
posiadany certyfikat 1 pkt.) – max. 5 pkt. 

4. znajomość j. angielskiego (ocena końcowa z j. angielskiego na koniec I klasy,  
wynik z testu językowego on-line, rozmowa kwalifikacyjna ustna w j. angielskim. – 
max. 20 pkt. 

5. płeć uczestnika – premiowany będzie udział w projekcie kobiet – 1 pkt. gdyż 
stanowią grupę niedoprecyzowaną w naszej szkole. – max. 1 pkt 

6. miejsce zamieszkania - premiowany 1 pkt. będzie udział uczniów/uczennic 
zamieszkałych na wsi – max 1 pkt. 
Uczeń może zdobyć 55 pkt/ max.  

Na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja Rekrutacyjna sporządzi dwie listy 
kandydatów na staż: listę główną i listę rezerwową. W przypadku rezygnacji ucznia z listy 
głównej, jego miejsce mógł zająć uczeń z listy rezerwowej. 

Ocenie punktowej podlegać będzie formularz rekrutacyjny, który spełni kryteria 
formalne. Do kryteriów formalnych zaliczamy: terminowe złożenie i prawidłowe 



wypełnienie formularza rekrutacyjnego (APLIKACJI), kompletność wymaganych 
załączników, przynależność kandydata do zdefiniowanej grupy docelowej.  

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów o kolejności kandydatów na listach 
decyduje Dyrektor Szkoły. 

 

§ 4 Zobowiązania uczestników projektu 

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, zobowiązane będą w szczególności do: 

Ø aktywnego uczestnictwa przed wyjazdem w zajęciach obejmujących szkolenie 
językowe oraz przygotowanie kulturowe i pedagogiczne (harmonogram zajęć 
będzie obejmował godziny popołudniowe w tygodniu i ewentualnie 
przedpołudniowe w soboty – zajęcia odbędą się; styczeń, luty, marzec 2016.) 
Frekwencja obowiązkowa na zajęciach na poziomie 90% zajęć. 

Ø podpisania umowy o staż 
Ø uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych i administracyjnych przed wyjazdem 

na praktykę 
Ø odbycia praktyki zawodowej zgodnie z jej programem 
Ø przestrzegania poleceń opiekuna i zasad regulaminu praktyki zawodowej 
Ø uczestnictwa w realizacji programu kulturowego realizowanego podczas pobytu 

za granicą; 
Ø uczestnictwa w ewaluacji stażu i projektu (wypełnienia ankiet  ewaluacyjnych  i 

udostępnienia danych do monitoringu) 
Ø złożenia raportu końcowego z uczestnictwa w projekcie w systemie Mobility Tool 
Ø uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym realizację projektu po zakończeniu 

pobytu za granicą  
Ø sporządzenia w formie pisemnej podsumowania z odbytego stażu (sprawozdanie 

pisemnego ze zdjęciami, prezentacja multimedialna)  

§ 5 Zobowiązania  realizatora projektu – Technikum Nr 6 

Realizator Projektu zobowiązuje się do zapewnienia zakwalifikowanym do projektu 
uczestnikom pokrycie pełnych kosztów uczestnictwa w projekcie, obejmujących: 

ü transport z Krosna do miejsca pobytu za granicą obejmujący przejazd na i z 
lotniska, przelot, oraz transport na terenie kraju gdzie odbywa się praktyka 

ü zakwaterowanie i pełne wyżywienie uczestników podczas praktyk 
ü ubezpieczenie NNW i OC dla każdego uczestnika projektu – polisa grupowa 
ü wsparcie organizacyjne, merytoryczne dla uczestników na każdym etapie 

realizacji projektu; 
ü kurs językowy, kulturowy i pedagogiczny w Polsce – Komisja Rekrutacyjna 

zastrzega sobie możliwość przyjęcia na zajęcia kulturowo – językowo – 
pedagogiczne większej ilości uczestników (uczniowie z listy rezerwowej), która 
jest wynikiem zabezpieczenia w chwili rezygnacji ucznia z udziału w projekcie z 
listy rankingowej 



ü współorganizację dla wszystkich uczestników wraz z Partnerem, programu 
kulturowego 

ü kieszonkowe 
 

§ 6 Unieważnienie i/lub rozwiązanie umowy 

W przypadku braku realizacji przez uczestnika jakichkolwiek zobowiązań wynikających z 
umowy oraz bez względu na konsekwencje przewidziane w mającym zastosowanie 
prawie, realizator projektu ma prawo rozwiązać lub unieważnić umowę z uczestnikiem 
i obciążyć go częścią bądź łączną sumą kosztów przewidzianych na jego udział w 
projekcie. Jeżeli uczestnik rozwiąże umowę przed terminem jej wygaśnięcia lub jeżeli nie 
będzie realizować umowy zgodnie z zasadami, będzie zobowiązany do zwrotu 
wypłaconej kwoty finansowania. W przypadku rozwiązania umowy przez uczestnika z 
powodu działania „siły wyższej”, tj. niemożliwej do przewidzenia wyjątkowej sytuacji lub 
zdarzenia będącego poza kontrolą uczestnika, które nie wynikło z błędu lub zaniedbania z 
jego strony, kwestia otrzymania dofinansowania lub jego zwrotu będzie ustalana 
indywidualnie w oparciu o ustalenia z Narodową Agencją Programu. Szczegółowe 
warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w „Umowie o staż”. 

Opracowała:  Monika Subik – koordynator Projektu 

Zatwierdził: Lidia Kasińska – Dyrektor Szkoły 


