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1. INFORMACJE O PROJEKCIE
• 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 3 w Kraśniku o kierunku
kształcenia:
 technik informatyk
 technik pojazdów samochodowych
 technik mechanik
• Projekt ukierunkowany jest na podwyższenie jakości nauczania praktycznego w
ZS nr 3 w Kraśniku poprzez umożliwienie grupie 60 uczniów (20 uczniów x 3
grupy zgodne z kierunkami kształcenia, z podziałem na 2 wyjazdy po 10 uczniów z
każdej z grup) odbycia czternastodniowych praktyk zawodowych w greckich
przedsiębiorstwach poprzez:
 lepsze dopasowanie umiejętności i wiedzy uczniów do tego, czego mogą
wymagać od nich przyszli pracodawcy;
 zastosowanie i pogłębienie posiadanych umiejętności zawodowych;
 podniesienie kompetencji językowych a w szczególności nauka słownictwa
branżowego;
 podniesienie kompetencji kulturowych;
 wypracowanie kultury i techniki pracy, opanowanie umiejętności
podejmowania decyzji zawodowych odpowiadających na potrzeby klienta;
 zwiększenie mobilności uczestników;
 odbycie praktyki zawodowej.
• W ramach projektu uczestnik otrzymuje:
 wsparcie w postaci przygotowania językowego, kulturowego oraz
pedagogicznego przed wyjazdem w wymiarze godzin 30, 10 oraz 10.
 wsparcie w postaci organizacji kwestii logistyczno-technicznych (podróż,
zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie)
 staż w przedsiębiorstwach w Grecji w terminie: 12.03-23.03.2018 + podróż
 wsparcie w postaci organizacji programu społeczno-kulturowego w dni wolne
od praktyk
 wsparcie w postaci mentora oraz opiekuna ze strony szkoły
 certyfikaty:
 dyplom potwierdzający udział w przygotowaniu językowo-kulturowopedagogicznym,
 certyfikat potwierdzający uczestnictwo w stażu zawodowym,
 dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte umiejętności,
 dokument Europass Paszport Językowy świadczący o umiejętnościach
językowych.
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2. PRIORYTETY PROJEKTU
• Uczniowie kierunku TECHNIK MECHANIK poszerzą swoją wiedzę w
zakresie:
 wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 instalowania i obsługiwania maszyn i urządzeń;
 organizowania procesu produkcji.
• Uczniowie na kierunku TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
poszerzą swoją wiedzę w zakresie:
 obsługi technicznej oraz naprawy pojazdów samochodowych;
 oceny urządzeń mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych w pojazdach
samochodowych;
 dokonywania podstawowych napraw pojazdów samochodowych;
 diagnostyki pojazdów z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu
diagnostycznego;
 kalkulacji kosztów naprawy.
• Uczniowie na kierunku TECHNIK INFORMATYK poszerzą swoją wiedzę w
zakresie:
 montażu komputera i urządzeń peryferyjnych;
 projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,
administrowania tymi sieciami;
 projektowania baz danych;
 tworzenia i administrowania stron www i aplikacji internetowych.
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3. REKRUTACJA
• By wziąć udział w projekcie uczeń:
 zobowiązany jest do złożenia Formularza zgłoszeniowego w sekretariacie w
terminie 14 grudnia 2017 – 05 stycznia 2018;
 zobowiązany jest do uzyskania w procesie rekrutacji liczby punktów
kwalifikującej go do wyjazdu.
• Formularz zgłoszeniowy dostępny jest:
 w sekretariacie ZS 3 w Kraśniku w wersji papierowej,
 na stronie internetowej ZS3 w Kraśniku w wersji elektronicznej do pobrania.
• Formularz zgłoszeniowy posiada formę uniwersalną dla każdego z rekrutowanych
zawodów.
• Lista 30 uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu oraz lista osób rezerwowych
ogłoszona zostanie 09 stycznia 2018, z podziałem na poszczególne kierunki
kształcenia.
• Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w programie zgodnie z zasadami
określonymi powyżej staje się uczestnikiem Programu ERASMUS+.
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• Uczestnik Programu jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymogi określone przez
Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku 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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4. 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.
5. 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 3 w Kraśniku,
 uczeń nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z uczestnictwa w
projekcie
• 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
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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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6. REZYGNACJA UCZESTNIKA PRZED WYJAZDEM
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.
7. ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
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 3 w,
koordynatora oraz opiekuna, gdzie uczeń odbywa praktykę,
 systematycznego prowadzenia dziennika praktyk zawodowych
 przestrzegania zasad współżycia w grupie, tak by jego zachowanie nie naraziło
pozostałych uczestników mobilności na utratę zdrowia i życia.
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