
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 W KATOWICACH



TYTUŁ PROJEKTU

„Praktyka zagraniczna – klucz do 
sukcesu na rynku pracy”

„Foreign practice – the key to the 
success on the labour market”



DLA KOGO SKIEROWANY?

Projekt skierowany jest do uczniów 
klas I, II, III i IV w zawodach: 

- technik pojazdów samochodowych 

- mechanik pojazdów 
samochodowych.



KOSZTY

Uczestnictwo w projekcie jest 

nieodpłatne.



REALIZATORZY PROJEKTU

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół 

nr 7 im. Stanisława Mastalerza w 

Katowicach, zwany dalej organizacją 

wysyłającą, działającą w partnerstwie z 

ECTE (European Center in Training for 
Employment) w Grecji, zwanym 

organizacją przyjmującą.



RETHYMNO

Miasto renesansu 





TERMIN PRAKTYKI II TURA

26.09.2020 – 24.10.2020



CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie 

kompetencji zawodowych i językowych 40 

uczniów Zespołu Szkół nr 7 im. S. Mastalerza w 

Katowicach kształcących się w zawodach 

technik/mechanik pojazdów samochodowych.

20 uczniów – listopad 2019

20 uczniów – październik 2020



CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU TO:

 zdobycie doświadczenia zawodowego,

 zdobycie wysokich kwalifikacji i kompetencji zawodowych,

 podniesienie praktycznych umiejętności niezwykle przydatnych na stanowiskach pracy,

 zwiększenie swojej atrakcyjności w oczach potencjalnych pracodawców,

 możliwość poznania zasad funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw za granicą,

 przełamywanie barier kulturowych,

 wzrost poziomu kształcenia zwłaszcza zawodowego, poprawa zdawalności egzaminów 
zawodowych,

 wzrost umiejętności komunikowania się w języku obcym,

 zwiększenie szans na rozwinięcie własnych zainteresowań, utrwalenie zdobytej wiedzy i 
umiejętności,

 wzrost motywacji do dalszego rozwoju zawodowego, osobistego, konieczności uczenia się 
przez całe życie, doskonalenie kompetencji interpersonalnych, społecznych.



WYCIECZKA DO KNOSSOS



WYCIECZKA DO HERAKLIONU



HARMONOGRAM REKRUTACJI 

Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych: 

1.04.2020 0 30.04.2020

(wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub u 
koordynatora)

Rozmowa kwalifikacyjna: 11-22 maja 2020

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy 
rezerwowej: 19.06.2020



ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ 
PRZYGOTOWAWCZYCH DO STAŻU

1. Zajęcia w ramach przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego 
zorganizowane będą w Zespole Szkół nr 7.

2. Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach 
lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

3. Zajęcia będą obejmowały:

Przygotowanie z języka angielskiego – 10 godzin

Przygotowanie kulturowe – 6 godzin

Przygotowanie pedagogiczne – zajęcia z zakresu zachowania się w sytuacjach 
trudnych, radzenie sobie z rozłąką z bliskimi – 6 godzin

Dodatkowo każdy uczeń przed wyjazdem na staż będzie zobowiązany do 
wypełnienia testu językowego na platformie OLS.



ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ 
PRZYGOTOWAWCZYCH DO STAŻU

4. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe (potwierdzone 

podpisem)

5. W przypadku zdarzenia losowego lub 

niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem 

(dwukrotna nieobecność na zajęciach z przygotowania 

kulturowo-językowo-pedagogicznego) przez ucznia 

umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z 

wyjazdu na staż, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z 

listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.



WAŻNE DOKUMENTY

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabrania:

- Dowodu osobistego lub paszportu ważnego przez min. 

rok 

- Europejskiej Karty Ubezpieczenia  Zdrowotnego EKUZ 

wydanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia



UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW

W ramach przyznanych środków 

finansowych każdy uczestnik będzie miał 

wykupioną polisę ubezpieczeniową na 

czas podróży i pobytu za granicą.



OPIEKA NAD UCZESTNIKAMI

Podczas pobytu za granicą opiekę nad 

uczniami sprawują nauczyciele z naszej 

szkoły. 

Na miejscu obecny jest opiekun grecki 

anglojęzyczny. 



CERTYFIKATY I DOKUMENTY

1. Dokumenty Europass-Mobility – przygotowany wspólnie przez Partnera i Szkołę,

2. Dokumenty ECVET - ocena efektów kształcenia będzie dokonana przez Partnera, 
walidacji dokona Szkoła.

Poza tymi dwoma dokumentami uczniowie biorący udział w stażu otrzymają:

1. certyfikaty uczestnictwa w staży - przygotowane przez Partnera,

2. zaświadczenia/certyfikaty o odbytym stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach 

wraz z indywidualnymi opiniami o uczniach – podpisane przez opiekuna stażysty w 

miejscu odbywania stażu,

3. zaświadczenia o odbytym wsparciu językowo-szkoleniowo-pedagogicznym przed 

mobilnością – wydane przez Szkołę.



KRYTERIA REKRUTACYJNE SZCZEGÓŁOWE

Średnia z ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec roku 

szkolnego 2018/2019 w przypadku I tury mobilności lub na koniec roku 

szkolnego 2019/2020 w przypadku II tury mobilności. Nadawane będą 

punkty w skali od 0 do 40, wg klucza:

oceny powyżej 5,0 – 40 pkt.,

oceny od 4,6 do 5,0 – 30 pkt.,

oceny od 4,0 do 4,5 – 20 pkt.,

oceny od 3,6 do 3,9 – 10 pkt.,

oceny od 3,1 do 3,5 – 5 pkt.,

oceny do 3,0 - 0 pkt.



KRYTERIA REKRUTACYJNE SZCZEGÓŁOWE 

Ocena z języka angielskiego uzyskana na koniec roku szkolnego 2018/2019 w 
przypadku I tury mobilności lub na koniec roku szkolnego 2019/2020 w przypadku II 

tury mobilności. Nadawane będą punkty w skali od 0 do 40, wg klucza:

oceny powyżej 5,0 – 40 pkt.,

oceny od 4,6 do 5,0 – 30 pkt.,

oceny od 4,0 do 4,5 – 20 pkt.,

oceny od 3,6 do 3,9 – 10 pkt.,

oceny od 3,1 do 3,5 – 5 pkt.,

oceny od 3,0 – 0 pkt.



KRYTERIA REKRUTACYJNE SZCZEGÓŁOWE 

Ocena z zachowania uzyskana na koniec roku szkolnego 2018/2019 w przypadku I 
tury mobilności lub na koniec roku szkolnego 2019/2020 w przypadku II tury 

mobilności. Nadawane będą punkty w skali od 0 do 30, wg klucza:

poniżej dobrego – 0 pkt.,

dobre – 10 pkt.,

bardzo dobre – 20 pkt.,

wzorowe – 30 pkt.



KRYTERIA REKRUTACYJNE SZCZEGÓŁOWE 

Frekwencja uzyskana na koniec roku szkolnego 2018/2019 w przypadku I tury 
mobilności lub na koniec roku szkolnego 2019/2020 w przypadku II tury mobilności 

podana procentowo zostanie oceniona wg klucza:

100% - 90% - 30 pkt.,

poniżej 90% - 80% - 20 pkt.,

poniżej 80% - 70% - 10 pkt.,

poniżej 70% - 0 pkt.



KRYTERIA REKRUTACYJNE SZCZEGÓŁOWE 

Rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowa będzie miała na celu zweryfikowanie 

motywacji, inicjatywy i rzeczywistego zainteresowania ucznia projektem. Uczeń 

zostanie zobowiązany do przygotowania prezentacji multimedialnej, którą 

zaprezentuje podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Prezentacja powinna składać się z 

10 -15 slajdów i powinna zawierać informacje na temat sylwetki kandydata, jego 

zainteresowań oraz uzasadnienia chęci uczestnictwa w projekcie. Fragment 

rozmowy zostanie przeprowadzony w języku angielskim celem zweryfikowania 

stopnia posługiwania się przez kandydata językiem obcym. Za rozmowę 

kwalifikacyjną będzie można uzyskać max. 50 pkt.



Wymagane dokumenty

Na etapie rekrutacji:

- Formularz rekrutacyjny.

Po zakwalifikowaniu do projektu:

- Umowa finansowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem 

mobilności – osoba uczącą się, wraz z częścią Warunki ogólne,

- Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się,

- Warunki ogólne,

- Zobowiązanie do Zapewnienia Jakości Mobilności,

- Deklaracja zdrowia,

- Europass CV w języku angielskim,

- dwa aktualne zdjęcia. 



Prawa i obowiązki uczestnika projektu

1. Uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych, we wszystkich 
spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed 
wyjazdem, w czasie pobytu na praktykach zawodowych, jak i po 
powrocie.

2. Przygotowania i złożenia wymaganego zapisami programu Erasmus+ 
raportu w systemie Mobility Tool, wypełniania ankiet ewaluacyjnych.

3. Gromadzenia podczas pobytu w Grecji materiałów do opracowania 
narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, 
uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających 
rezultaty projektu.

4. Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w 
szkole oraz podczas pobytu w Grecji, przestrzegania poleceń opiekuna 
wyjeżdżającego z uczestnikami/ uczestniczkami.



Prawa i obowiązki uczestnika projektu

5. Odbycia praktyki zawodowej zgodnie z programem praktyk, uczestnictwa w 
realizacji programu kulturowego zagwarantowanego w czasie pobytu w Grecji 
(np. wycieczki do Knossos, Iraklionu).

6. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
podczas podróży, odbywania praktyk zawodowych, udziału w programie 
kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas 
spędzania czasu wolnego.

7. Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu, 
zażywania narkotyków i innych środków odurzających w czasie trwania 
mobilności. W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów 
uczestnik/uczestniczka zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie i 
obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego/jej wyjazdu.

8. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą. 



Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki z 
projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego 
lub rezygnacji z nauki w szkole.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności 
finansowej w przypadku gdy: 

Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZS nr 7 im. S. Mastalerza w 
Katowicach w terminie do 3 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania 
przyczyny.

Rezygnacja w trakcie trwania zajęć przygotowawczych do mobilności jest możliwa w 
przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej, w 
terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna 
rezygnacji nie może być przewidziana przez uczestnika/uczestniczkę w momencie 
rozpoczęcia udziału w projekcie. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego 
należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie). 

W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez 
rodzica/opiekuna prawnego. 



Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych 

lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych 

materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia 

pisemnej rezygnacji. 

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w czasie pobytu za 

zagranicą uczestnik/ uczestniczka zobowiązana jest do samodzielnej 

organizacji powrotu do kraju i na własny koszt.

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn 

nieuzasadnionych uczestnik/ uczestniczka może zostać obciążona 

kosztami poniesionymi na organizację jego/jej udziału w projekcie.



 Hotel Lefkoniko Bay, Panepistimiou Kritis 2, 74100 

Rethymno741 00, Grecja



Pokoje są zazwyczaj 3 osobowe. Jeśli chodzi o 

apartamenty to są to pokoje typu studio (dwa 

pokoje 2-3 osobowe).

Pokoje wyposażone są w niezbędny sprzęt 

klimatyzację, kuchnię i łazienkę. Aneksy 

kuchenne są wyposażone w podstawowe 

naczynia, garnki, sztućce, kuchenkę, itp. 

Większość pokoi posiada balkon z widokiem 

na okolicę. Opcjonalnie dostępne są 

oddzielne sypialnie. 



W pokoju znajduje się sejf. Na wyposażeniu 

aneksu kuchennego znajduje się lodówka. 

Elementami podwyższającymi komfort pobytu 

są internet, telefon i telewizor. Łazienki 

dysponują prysznicem i wanną. W łazience 

znajdują się suszarki do włosów. Będą również 

do dyspozycji żelazka (do wypożyczenia, bez 

ponoszenia kosztów). 





 Do dyspozycji gości jest lobby oraz recepcja. Na 

miejscu znajduje się przechowalnia bagażu, sejf i 

kantor wymiany walut. Wi-Fi w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych zapewnia stały dostęp do sieci. Do 

dyspozycji gości jest restauracja, sala śniadaniowa i 

bar. W obrębie obiektu znajduje się malowniczy ogród 

i plac zabaw. Do dyspozycji jest również sala 

telewizyjna. 



 Po przyjeździe uczniów i ich zakwaterowaniu uczniom 

zostanie przekazany regulamin ośrodka oraz 

uczniowie zostaną oprowadzeni po najbliższej okolicy 

w celu poznania najważniejszych punktów w mieście, 

tj. gdzie znajdują się m.in. apteka, sklepy, restauracje. 

Sklepy znajdują się w pobliżu miejsca zakwaterowania.  

 W pierwszych dniach pobytu zostanie zorganizowana 

Gra Miejska w Rethymno, podczas której uczniowie 

poznają zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej i 

topografię miasta



 Posiłki - uczniowie będą mieć opłacone 

śniadania i kolacje. Produkty do przygotowania 

śniadań będą dostarczane przez Partnera raz na 

tydzień do pokojów. Będą to m.in. Croissanty, 

mleko, dżemy, soki, herbata, wędlina, bułki itp. 

Ewentualny obiad/lunch uczniowie i opiekunowie 

przygotowują sobie sami. W budynku, w którym 

będą zakwaterowani, mają dostęp do aneksów 

kuchennych wyposażonych w odpowiednie 

sprzęty: kuchenkę, garnki, talerze, sztućce itp., 

więc bez problemu mogą samodzielnie 

przygotowywać posiłki. Nie każdy pokój 

wyposażony jest w kuchenkę mikrofalową.



Kolacje są organizowane w restauracjach 

zazwyczaj blisko miejsca zakwaterowania 

uczniów. Kolacja składa się z dwóch dań. 

Będzie to gorące danie np. spaghetti, 

mięso, serwowane na talerzach plus 

dodatkowo talerz sałatek (jeden talerz na 4 

osoby). 



Dojazdy na praktyki – uczniowie i opiekunowie

otrzymują bilety na transport lokalny (bilety miesięczne

lub tygodniowe). Każda osoba otrzyma mapkę z

dojazdem do pracy oraz w pierwszym dniu praktyki

zostanie odprowadzona do pracy przez opiekuna ze

strony Partnera. Jest to osoba anglojęzyczna. Organizacja

przyjmująca stara się by dojazd do miejsca praktyk nie

trwał dłużej niż 30-40 minut jazdy autobusem.



Rozrywka - uczniowie mają zapewnione 

dwie wycieczki kulturowe, tj. Iraklion, 

Knossos, Chania



 Dzienniczki praktyk i certyfikaty – każdy uczeń 

powinien mieć dzienniczek praktyk. W dzienniczkach 

uczniowie opisują wykonywane zadania w każdym 

tygodniu/dniu (nie muszą być rozpisane na godziny). 

Po praktyce uczeń otrzymuje indywidualną opinię, 

która zapisana jest w dzienniczku praktyk. Uczniowie 

otrzymują również certyfikaty (po angielsku od 

organizacji przyjmującej, certyfikat podpisany przez 

szkołę i Partnera oraz Europass Mobilność). Szkoła 

otrzyma zbiorowe zaświadczenie o pobycie na 

mobilności.



 Przed wyjazdem zakładana jest grupa na facebooku -

tu zamieszczane są wszystkie najważniejsze informacje 

o mieście/praktykach/informacje praktyczne, grupa 

na facebooku tworzona jest około 2 tygodnie przed 

mobilnością. Każdy z uczniów ma obowiązek się do 

niej zapisać.



Każdy uczeń ma obowiązek sporządzenia 

swojego CV i listu motywacyjnego - trzeba do 

tego wykorzystać dokument Europass CV, to 

jest bardzo prosty do uzupełnienia dokument 

umożliwiający przedstawienie swoich 

umiejętności – najpóźniej do 11 maja 2020 



 - każdy uczeń ma obowiązek wypełnienia deklaracji 

o swoim stanie zdrowia – wypełnimy na zajęciach z 

angielskiego

 - każdy uczeń musi posiadać dokument ze zdjęciem: 

dowód osobisty lub paszport oraz dodatkowo jedno 

zdjęcie do biletów miesięcznych



KIESZONKOWE – WYPŁACONE W 

EURO 



Regulamin wyjazdu 



 1. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do poszanowania osób, środowiska naturalnego, wszelkich obiektów kultu i 
obyczajów panujących w kraju docelowym.



 2. W czasie podróży obowiązują zasady podane przez przewoźnika.



 3. Wszelkie przemieszczanie się w jakimkolwiek celu musi odbywać się za zgodą opiekunów. Uczeń w żadnym wypadku nie może 
samowolnie oddalić się od grupy.



 4. Wszelkie nawet najdrobniejsze problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić opiekunowi.



 5. Każdy uczestnik jest zobowiązany dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo całej grupy.



 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest pilnować dokumentów, biletów, pieniędzy i innych rzeczy osobistych.



 7.  Obowiązuje całkowite podporządkowanie się poleceniom i zaleceniom kierownika i opiekunów wyjazdu.



 8. Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i wszelkich używek.



 9. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania się w ośrodku goszczącym i w zakładach pracy. 



 10. W sytuacjach konfliktowych, nierozstrzygniętych czy wątpliwych – decydujące zdanie ma kierownik. 



 11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu zarówno w trakcie grupowego realizowania 
programu, jak i podczas praktyk w zakładach pracy.



 12. Każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości i Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. 



13. W przypadku rażącego złamania 

regulaminu uczestnik może zostać wydalony z 

projektu i  zobowiązany jest do samodzielnej 

organizacji powrotu do kraju i na własny koszt.

Rodzic jest zobowiązany do odebrania 

uczestnika z miejsca pobytu na koszt 

własny. 



 Informacje specjalne – dieta, choroby 



UBRANIA ROBOCZE 



PYTANIA 



FORMULARZE ZGŁOSZENIA 



KONTAKT

Koordynator projektu: 

Anna Matlok

Tel. +48 601 45 29 59

Zespół Szkół nr 7

Adres e-mail szkoły:  sekretariat@zs7.katowice.pl

Strona internetowa szkoły: http://www.zs7.katowice.pl/

Tel. 32 254 06 26

mailto:sekretariat@zs7.katowice.pl
http://www.zs7.katowice.pl/

