OGŁOSZENIE O PROJEKCIE
„Zagraniczne staże zawodowe gwarancją rozwoju regionu”
1. INFORMACJE OGÓLNE
 Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej i jest realizowany ze środków PO WER
na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
 Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim o kierunku
kształcenia:
- technik logistyk
- technik pojazdów samochodowych
- technik mechanik
 Projekt zakłada wyjazd uczniów wyżej wymienionych kierunków na dwutygodniowe praktyki
zawodowe do Grecji w terminie 23.10.2017 – 03.11.2017 + dni podróży.
2. CELE PROJEKTU
 rozwinięcie u uczniów kompetencji kluczowych dotyczących rynku pracy, przedsiębiorczości,
ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalnego posługiwania się językiem angielskim
podczas dwutygodniowego stażu w Grecji;
 poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej uzyskanej w szkole,
 zdobycie przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych dostosowanych do
aktualnych potrzeb rynku pracy a dzięki temu zwiększenie szans na zaistnienie na lokalnym i
europejskim rynku pracy,
 zwiększenie skuteczności uczenia się i nauczania języka angielskiego, w tym zawodowego,
 rozwijanie umiejętności współdziałania i pracy w grupie,
 kształtowanie wśród uczniów umiejętności autoprezentacji i przedsiębiorczości,
 zdobycie certyfikatu Europass Mobilność (prezentuje i potwierdza okres praktyk
zawodowych realizowanych w krajach Unii Europejskiej),
 poznanie kultury Grecji,
 podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego,
 budowanie sieci międzynarodowych kontaktów.
Cele szczegółowe:
 Dla kierunku technik logistyk: nabycie umiejętności planowania i organizowania prac
związanych z procesem logistycznym w łaocuchach dostaw, zarządzania zapasami;
organizowania prac związanych z gospodarką magazynową; zarządzania gospodarką
odpadami; oraz planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w
jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
 Dla kierunków technik pojazdów samochodowych i technik mechanik: nabycie umiejętności
związanych z diagnozowaniem stanu technicznego pojazdów samochodowych oraz ich
naprawą i obsługą, z przygotowaniem stanowiska pracy oraz przestrzeganiem zasad
bezpieczeostwa i higieny pracy. Stażyści będą pracowali głównie przy obsłudze pojazdów
marek, które i u nas są bardzo popularne, ale zajmą się też obsługą marek rzadkich w Polsce,
oraz opanowaniem zadao, których w Polsce na ogół nie powierza się młodym pracownikom.
z przygotowaniem stanowiska pracy oraz przestrzeganiem zasad bezpieczeostwa i higieny
pracy.
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Zakres wsparcia:
 zajęcia z przygotowania językowego, ze szczególnym naciskiem na słownictwo i zwroty
specjalistyczne (30 godzin) – przygotowanie zakończone testem
 zajęcia z przygotowania kulturowego (10 godzin),
 zajęcia z przygotowania pedagogicznego (10 godzin),
 zajęcia dotyczące podstaw języka greckiego (w trakcie odbywania stażu) (5 godzin),
 warsztaty w przedsiębiorstwach w Grecji,
 ubezpieczenie grupowe,
 zakwaterowanie,
 wyżywienie,
 transport międzynarodowy,
 transport lokalny,
 program kulturowy w Grecji,
 certyfikat potwierdzający udział w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym
 certyfikat Europass Mobility,
 certyfikat potwierdzający udział w stażu zawodowym.
2. WYMOGI FORMALNE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
Osoba uczestnicząca w programie powinna spełniać następujące warunki:
a. być uczniem Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim o kierunku kształcenia technik
logistyk, technik pojazdów samochodowych lub technik mechanik.
b. w procesie rekrutacji uzyskać liczbę punktów kwalifikującą ją do wyjazdu
3. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
Każdy uczeń ubiegający się o staż musi złożyć w terminie 21.08.2017 - 04.09.2017 r.
następujące dokumenty:
 formularz aplikacyjny (do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły),
Lista uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu ogłoszona zostanie 05 września 2017.
Oprócz listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu ogłoszona zostanie lista rezerwowa.
Komisja Kwalifikacyjna powołana została na bazie informacji zawartych we wniosku o
dofinansowanie projektu oraz Zarządzenia Dyrektora.
4. FORMALNOŚCI
Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w programie zgodnie z zasadami określonymi w części
II staje się uczestnikiem Programu ERASMUS+.
Uczestnik Programu jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymogi określone przez Zespół Szkół
nr 4 w Tomaszowie Lubelskim związane z przygotowaniem, realizacją oraz rozliczeniem wyjazdu.
Niezastosowanie się do powyższych wymogów może skutkować skreśleniem ucznia z listy
uczestników Programu i skutkami określonymi w podpisanej umowie pomiędzy organizacją
wysyłającą a uczestnikiem mobilności w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowe.
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5. PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU
Osoby będące uczestnikami Programu Erasmus+, a także osoby znajdujące się na liście osób
rezerwowych zobowiązane są uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przed wyjazdem
zgodnie z harmonogramem zajęć podanym przez Koordynatora Projektu na tablicy ogłoszeń w
szkole.
Osoby zakwalifikowane do projektu, zobowiązane są w szczególności do:
 aktywnego uczestnictwa przed wyjazdem w zajęciach obejmujących szkolenie językowe
oraz przygotowanie kulturowe i pedagogiczne. Obowiązkowa frekwencja na poziomie 80%,
 podpisania umowy o staż,
 uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych przed wyjazdem na staż oraz zajęciach
przygotowania językowego o pedagogiczno-kulturowego,
 odbycia stażu zgodnie z jego programem,
 przestrzegania poleceń opiekuna stażu zawodowego,
 uczestnictwa w realizacji programu kulturowego realizowanego podczas pobytu za granicą,
 uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym po zakończeniu pobytu za granicą,
 wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i udostępnienia danych do monitoringu,
 złożenia raportu końcowego z uczestnictwa w Projekcie w systemie Mobility Tool,
 sporządzenia prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie efektów mobilności w ramach
upowszechniania,
 wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby projektu.
6. SKREŚLENIE UCZNIA Z LISTY UCZESTNIKÓW PROGRAMU
Uczestnik programu Erasmus+ może zostać skreślony z listy, jeśli:
 nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach organizowanych przed wyjazdem wynosi
powyżej 20%,
 zachowanie ucznia stwarza zagrożenie dla innych uczestników Programu,
 uczeń rażąco naruszył Statut Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim.
7. REZYGNACJA UCZESTNIKA PRZED WYJAZDEM LUB BRAK REALIZACJI
ZOBOWIĄZAŃ
Uczeń rezygnujący z uczestnictwa w programie powinien niezwłocznie poinformować o tym
fakcie Koordynatora Programu Erasmus+ przedstawiając przyczyny rezygnacji.
Nieusprawiedliwiona okolicznościami rezygnacja z uczestnictwa w programie, a także
nieusprawiedliwiona okolicznościami zwłoka w powiadomieniu o tym fakcie Koordynatora
Programu Erasmus+ uniemożliwiająca lub utrudniająca przeprowadzenie dodatkowych
kwalifikacji pociągnie ze sobą skutki określone w umowie pomiędzy organizacją wysyłającą a
uczestnikiem mobilności w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.
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 dofinansowania. W przypadku
rozwiązania umowy przez uczestnika z powodu działania „siły wyższej”, tj. niemożliwej do
przewidzenia wyjątkowej sytuacji lub zdarzenia poza kontrolą uczestnika, które nie wynikało 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.
W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia znajdującego się na liście podstawowej, jego miejsce
zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
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8. W TRAKCIE REALIZACJI STAŻU
Uczestnik programu podczas praktyki zagranicznej zobowiązuje się do:
 sumiennego wypełniania powierzonych mu obowiązków z zachowaniem zasad BHP,
 przestrzegania ogólnie przyjętych norm kulturowych kraju, w którym odbywa praktykę,
 przestrzegania regulaminu wyjazdu,
 wypełniania poleceń opiekuna przydzielonego przez Zespół Szkół nr 4 W Tomaszowie
Lubelskim, koordynatora oraz opiekuna, gdzie uczeń odbywa praktykę,
 systematycznego prowadzenia dziennika praktyk zawodowych i otrzymania pozytywnej
oceny zaliczenia stażu zawodowego
 przestrzegania zasad współżycia w grupie, tak by jego zachowanie nie naraziło
pozostałych uczestników mobilności na utratę zdrowia i życia.
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