
      Od wielu lat Zespół Szkół Nr 1 Ostrowi Mazowieckiej organizuje dla uczniów technikum
wyjazdy na praktyki zawodowe do krajów europejskich w ramach programów unijnych,
wcześniejszego Leonardo da Vinci w chwili obecnej programu Erasmus +. Z myślą o dalszej
kontynuacji tego przedsięwzięcia w roku 2021  szkoła złożyła wniosek o Akredytację w ramach
ogłoszonego konkursu przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ .

       Po długim czasie niepewności dopiero teraz po ogłoszeniu wyników i dopełnieniu  wszystkich
formalności możemy się podzielić tą miłą wiadomością, że nasza szkoła otrzymała akredytację
Erasmusa+ w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe na lata 2021-2027. Spośród 299
wniosków złożonych w Polsce do Agencji w ramach ogłoszonego konkursu 2021, akredytację
uzyskały 157 instytucje wśród nich znalazł się również „Rubinek”. Jest to dla szkoły olbrzymi
zaszczyt, sukces i dowód na to, że składając wniosek przedstawiliśmy plan działań wysokiej
jakości w zakresie mobilności, które wpisują się w rozwój Zespołu Szkół Nr 1.

        Uzyskanie akredytacji daje możliwość uproszczonej procedury wnioskowania oraz  wiąże się
z gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z wyjazdami
uczniów i kadry kształcenia zawodowego na zagraniczne szkolenia, staże i praktyki zawodowe.
Wykorzystując otrzymaną akredytacje Zespół Szkół Nr 1 w lutym 2022 złożył wniosek w ramach
ogłoszonego konkursu   Programu Erasmus +. Wynik konkursu okazał się pozytywny dla   naszej 
 szkoły,  która otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 50 299 EURO.  

    W dniu 17 października 2022 została podpisana umowa pomiędzy  ZSZ NR 1 - FRSE na
realizację projektu, więc przystępujemy do działania.  Przyznane środki finansowe pozwolą na
zorganizowanie dwutygodniowych zagranicznych praktyk dla dwóch grup po 16 uczniów i dwóch
opiekunów na grupę. Kraje docelowe realizacji praktyk to Hiszpania, Włochy lub Grecja w
zależności od propozycji jakościowych firm zagranicznych. Przewidywany termin realizacji
projektu to marzec-maj 2023

Drogi Uczniu!
Teraz wszystko zależy od Ciebie czy będziesz uczestnikiem zagranicznej praktyki zawodowej.
Masz jeszcze czas na poprawę ocen i zachowania.  Już wkrótce więcej informacji i Regulamin
rekrutacji.

Ryszard Kowalczyk
Wicedyrektor ZS Nr 1

Akredytacja dla Zespołu Szkół Nr 1 w ramach programu
ERASMUS +


