
Informacja o przyznanej Akredytacji 

 

Wniosek dotyczący Akredytacji  Erasmusa w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego 

składanego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach na konkurs 2021 

Programu Erasmus+ został pozytywnie rozpatrzony ( zaakceptowany ). Złożony wniosek 

uzyskał łącznie 81 punktów na 100 możliwych. Akredytacja Erasmusa została  przyznawana 

na okres od  1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. 

Akredytacja w programie Erasmus+ na lata 2021 – 2027 ułatwia Zespołowi Szkół 

Zawodowych nr 3 w Starachowicach  proces wnioskowania  w akcjach mobilności 

edukacyjnej. Szkoła ma zagwarantowane środki na zaplanowane działania. 

Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan 

realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych 

działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. W planie Erasmusa dla Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 3 wyznaczyliśmy sobie następujące cele: 

1. doskonalenie, poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych umożliwiających 

osiągnięcie mistrzostwa  a w perspektywie lepszej pozycji na rynku pracy, 

2. wyrównywanie szans wszystkich uczniów niezależnie od potencjału intelektualnego   

i innych uwarunkowań, 

3. pokonywanie barier językowych przez uczniów i nauczycieli biorących udział           

w projektach, 

4. rozwijanie kompetencji personalnych, społecznych, odkrywanie własnych 

predyspozycji   i talentów oraz wdrażanie do samodoskonalenia przez całe życie, 

5. podnoszenie kompetencji wychowawczych, pedagogicznych w aspekcie działań 

międzykulturowych naszego grona nauczycielskiego. 

W Planie Erasmusa dla ZSZ 3 zobowiązaliśmy się do przestrzegania następujących 

standardów: 

1) włączanie i różnorodność, 

2) działania nienaruszające równowagi ekologicznej i odpowiedzialność za środowisko, 

3) edukacja cyfrowa, 

4) aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus. 

Wypracowane w trakcie mobilności rezultaty planujemy wdrażać w codzienną pracę 

naszej placówki. 



W składanym wniosku deklarowaliśmy objąć mobilnością i wsparciem z funduszy 

programu Erasmus+ : 

 128 uczniów , 

 18 nauczycieli. 

Uczniowie wezmą udział w dwutygodniowych stażach zagranicznych, nauczyciele            

( zawodowcy ) w Job shadowing ( obserwacji pracy ) , kursach i szkoleniach. 

Staże zagraniczne będą realizowane w Niemczech, Hiszpanii i Portugalii,                         

z dotychczasowymi Partnerami oraz nowymi organizacjami z którymi w przyszłości 

planujemy nawiązać współpracę. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


