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Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Usta-
wicznego im. Franciszka Stefczyka w Czerni-

chowie to szkoła z tradycjami i długoletnią, ponad 
160-letnią historią. Obecnie na struktury szkoły 
składają się: 
• Technikum przygotowujące do zawodów: technik 

rolnik, technik ekonomista, technik handlowiec, 
technik ochrony środowiska, technik weterynarii, 
technik hodowca koni, technik hotelarstwa, tech-
nik organizacji turystyki, technik żywienia i usług 
gastronomicznych;

• Liceum Ogólnokształcące;
• Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawo-

dach: rolnik, cukiernik, piekarz, fryzjer, kucharz, 
ślusarz, murarz-tynkarz, sprzedawca, lakiernik;

• Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych;
• Policealna Szkoła z 8 specjalizacjami zawodo-

wymi.
Celem kształcenia w ZS RCKU jest przyswojenie 
przez uczniów wiadomości zgodnie z aktualnym 
stanem nauki, na możliwie najwyższym poziomie 
merytorycznym, zdobycie umiejętności wykorzy-
stania ich w praktyce, a także przygotowanie mło-
dzieży do życia w warunkach współczesnego świata 
i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Pro-
gram realizowany w ZS RCKU opiera się na przyję-
tej hierarchii wartości oraz koncepcji pracy. Zgodnie 
z nimi, rolą szkoły jest dbałość o wszechstronny 
rozwój każdego z uczniów, w tym wspieranie ich 
rozwoju w sferze fizycznej, intelektualnej, duchowej 
i społecznej. Jest to możliwe poprzez realizację swo-
ich podstawowych zadań, a także ich rozszerzanie 
o kolejne inicjatywy i projekty – lokalne i międzyna-
rodowe, otwierające nowe szanse i możliwości dla 
naszych uczniów, jak i kadry.

O SZKOLE

Głównymi działaniami zrealizowanego 
przez ZS RCKU w Czernichowie pro-

jektu pt. „ZS RCKU W CZERNICHOWIE 
NA SZLAKACH DO EUROPY” były 2 za-
graniczne mobilności zawodowe, dedy-
kowane odbyciu przez naszych uczniów 
praktyk zawodowych dla 3 zawodów: 
technik hodowca koni, technik weterynarii 
oraz technik hotelarstwa. Mobilności od-
były się w dwóch grupach, składających 
się z 30 uczestników każda, w terminach:
17.05 – 28.05.2021 – I mobilność;
04.10 – 15.10.2021 – II mobilność.
W ramach działań szkoleniowych, uczest-
nicy zrealizowali program praktyk zawodo-
wych, obejmujący 10 dni roboczych. Jeśli 
chodzi o metody, dominowały ćwiczenia 
praktyczne wykonywane indywidualnie 
lub w małych zespołach roboczych pod 
nadzorem mentorów i praktyków branży, 
które pozwoliły na zastosowanie nabytej 
podczas edukacji szkolnej wiedzy teore-
tycznej i rozwój umiejętności praktycznych. 
Czas spędzony w Grecji uzupełniły ele-
menty programu edukacyjno-kulturowego, 
realizowane zarówno w dni wolne (week-
end), jak i w czasie wolnym po zakończeniu 
obowiązków zawodowych.

PRAKTYKI 
ZAWODOWE
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O PROJEKCIE
Zrealizowany projekt był ko-

lejnym krokiem wykonanym 
przez ZS RCKU w Czernichowie 
w kierunku rozwoju środowiska dla 
skutecznego kształcenia i szkolenia 
zawodowego młodzieży. Swoimi 
założeniami, a w dalszej kolejno-
ści wypracowanymi rezultatami 
i efektami kształcenia, wpisał 
się w potrzeby i cele zdefiniowane 
w „Strategii Rozwoju Szkoły” oraz 
„Europejskim Planie Rozwoju”. 
Wdrożenie wszystkimi zaplano-
wanych działań przyczyniło się  
m.in. do zaspokojenia takich po-
trzeb i obszarów wymagających 
rozwoju/poprawy, jak:
• Rozwój kontaktów i part-

nerstw międzysektorowych 
i międzynarodowych, w tym 
z podmiotami sektora VET 
oraz przedsiębiorcami w innych 
państwach członkowskich UE, 
pozwalających nie tylko na 
bieżące wdrażanie różnego 
rodzaju inicjatyw, ale także na 
wymianę dobrych praktyk;

• Lepsze dopasowanie realizo-
wanych w szkole treści pro-
gramowych do wymagań 
zmieniającego się, europej-
skiego rynku pracy oraz oczeki-
wań dzisiejszych pracodawców;

• Pokazanie uczniom, rodzicom 
oraz całej lokalnej społecz-
ności europejskiego wymiaru 
działań w ramach kształcenia 
i szkolenia zawodowego, w tym 
poprzez aktywizację zarówno 

uczniów, jak i kadry pedago-
gicznej, przełamanie barier kul-
turowych i środowiskowych, 
a także rozwój szkoły i lokalnej 
społeczności poprzez wspólne 
dążenie do stwarzania nowych 
możliwości rozwoju;

• Rozbudowa oferty edukacyjnej 
placówki o nowe możliwości 
i inicjatywy, również między-
narodowe, a także zwiększenie 
atrakcyjności aktualnie funkcjo-
nujących programów naucza-
nia, w tym poprzez włączenie 
na stałe do oferty edukacyjnej 
naszej szkoły możliwości re-
alizacji programów staży oraz 
praktyk poza granicami kraju, 
tak aby lepiej rozwijały kompe-
tencje zawodowe i społeczne 
uczących się osób, jednocze-
śnie wspierając ich rozwój oso-
bisty;

• Wypracowanie wśród uczniów 
nawyku uczenia się przez całe 
życie i chęci samorozwoju, 
tak potrzebnych w realiach 
zmieniającego się rynku pracy, 
w tym poprzez wskazanie moż-
liwości podnoszenia swoich 
kompetencji zarówno w ramach 
kształcenia formalnego, jakim 
jest np. nauka w szkole, jak 
i nieformalnego, np. w ramach 
udziału w projektach czy do-
świadczenie uzyskane w pracy.
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• Zwiększenie świadomości róż-
nic międzykulturowych, a także 
poziomu zrozumienia i poszano-
wania różnorodności językowej, 
kulturowej oraz społecznej.

• Zorganizowanie dwóch zagranicz-
nych mobilności zawodowych, 
każda po 12 dni (+2 dni podróży), 
dla łącznej grupy 60 uczniów.

• Potwierdzenie zdobytych przez 
uczestników projektu umiejętności 
poprzez przeprowadzenie ewaluacji 
oraz wystawienie certyfikatów po-
twierdzających odbycie praktyk dla 
osób uczestniczących w projekcie.

• Wyrównanie szans młodzieży 
zagrożonej mniejszymi szansami  

i/lub wykluczeniem społecznym, 
poprzez włączenie w ramy pro-
jektu aż 51 osób o takim profilu.

• Nawiązanie kontaktów oraz stwo-
rzenie ram bieżącej i przyszłej 
współpracy z podmiotami za-
granicznymi, mogącymi pomóc 
w realizacji kolejnych inicjatyw 
związanych z zawodową mobilno-
ścią międzynarodową.

• Wzrost jakości kształcenia zawo-
dowego w naszej placówce, dzięki 
poznaniu i wdrożeniu międzyna-
rodowych metod walidacji i certy-
fikacji.

• Europeizacja działań szkoły po-
przez zdobywanie nowych do-
świadczeń w zakresie zarządzania 
projektami międzynarodowymi, 
a także współpracy z partnerami 
zagranicznymi.

Zrealizowanie projektu zgodnie z po-
czynionymi założeniami, zapewniło 
zaspokojenie szerokiego wachlarza 
potrzeb całej społeczności ZS RCKU. 
Nawiązanie kontaktów międzynaro-
dowych i stworzenie podwalin pod 
przyszłą współpracę przyczyniło się 
zarówno do podniesienia poziomu 
i jakości kształcenia zawodowego 
w naszej szkole, jak i nadania jej eu-
ropejskiego wymiaru oraz wzmoc-
nienia wizerunku. Realizacja projektu 
pozwoliła również na bezpośrednie 
podniesienie kompetencji zaangażo-
wanych w niego uczniów oraz kadry 
pedagogicznej, a także nabycie no-
wych kwalifikacji przez kadrę zarzą-
dzającą. Wszystko to przekłada się 
też na najbliższe otoczenie szkoły, po-
zwalając na dalszą integrację, tak po-
trzebną w obliczu zmieniającego się 
mikro i makro otoczenia.

Głównym celem projektu było podnie-
sienie poziomu nauczania oraz wzmoc-

nienie atrakcyjności oferowanych przez ZS 
RCKU w Czernichowie programów eduka-
cyjnych. Było to możliwe dzięki osiągnięciu 
wyznaczonych celów szczegółowych, wśród 
których znalazły się:
• Zaangażowanie w projekt uczniów 3 

specjalności, które nie brały wcześniej 
udziału w praktykach zagranicznych: 
technik hodowca koni, technik wete-
rynarii oraz technik hotelarstwa.

• Podniesienie poziomu znajomości języka 
angielskiego wśród uczniów i nauczycieli 
oraz stworzenie szansy na naukę języka 
greckiego, zwłaszcza w zakresie termi-
nologii związanej z wybranym zawodem.

CELE 
PROJEKTU
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TECHNIK HODOWCA KONI
W ramach działań szkoleniowych, 
uczestnicy zrealizowali program prak-
tyk zawodowych, obejmujący 10 dni 
roboczych, tj. 80 godzin praktycznych. 
Został on opracowany we współpracy 
z greckim partnerem Olympus Educa-
tion Services Single Member P.C. oraz 
jednym z największych przedsiębiorstw 
prowadzących hodowlę oraz utrzyma-
nie koni (w sumie pod nadzorem ponad 
80 koni) w regionie Pierias w Grecji, po-
siadającym kilkanaście stadnin, a także 
infrastrukturę służącą ich hodowli, 
utrzymaniu oraz trenowaniu – Pierias 
Endurance Horse Team. Uwzględniał 
podstawę programową oraz potrzeby 
edukacyjne uczniów. W ramach zadań 
zawodowych i wykonywanych przez 
uczniów kształcących się w zawodzie 

technik hodowca koni czynności, znala-
zły się 3 główne kategorie:
• Wykonywanie czynności związa-

nych z chowem i hodowlą koni;
• Szkolenie oraz przygotowywanie 

koni do użytkowania i sprzedaży;
• Organizowanie oraz prowadzenie 

rekreacji i turystyki jeździeckiej.
Pozwoliło to na rozwój i/lub zdobycie 
szeregu kompetencji, wśród których 
znalazły się m.in.:
Wiedza na temat:
• typów użytkowych koni;
• cech osobniczych rożnych ras i ty-

pów użytkowych koni;
• metod treningu koni sportowych, re-

kreacyjnych i terapeutycznych;
• wymagań zoohigienicznych pomiesz-

czeń dla koni;
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• rodzajów pasz dla koni i właściwych 
warunków ich przechowywania;

• systemów utrzymania dla rożnych ras 
i grup koni;

• objawów chorób koni; 
• narowów i nałogów koni oraz metod 

ich zapobiegania;
• zasad dostosowywania żywienia i po-

jenia do specyfiki budowy i fizjologii 
układu pokarmowego koni;

• znaczenia składników pasz w żywie-
niu koni.

Umiejętności w zakresie:
• wykonywania czynności związanych 

z codzienną pielęgnacją koni i obsługą 
stajni;

• planowania wyposażenia stajni i bu-
dynków towarzyszących z uwzględ-
nieniem potrzeb koni i zasad 
dobrostanu zwierząt;

• dokonywania pomiarów parametrów 
fizjologicznych koni oraz oceny za-
chowania i stanu zdrowia koni;

• sporządzania dokumentacji dotyczą-
cej pracy hodowlanej;

• rozpoznawania maści i odmiany koni 
oraz dokonywania opisu identyfika-
cyjnego koni;

• oceniania kondycji i pokroju koni oraz 
dokonywania pomiarów zoometrycz-
nych koni;

• dobierania pasz stosowanych w ży-
wieniu koni oraz oceniania ich jakości;

• przygotowywania, konserwowania 
i przechowywania pasz dla koni;

• wykonywania zabiegów pielęgnacyj-
nych i prewencyjnych u koni;

• przygotowywania konia do jazdy 
wierzchem i w zaprzęgu;

• dosiadania konia i jazdy stępem, kłu-
sem anglezowanym i ćwiczebnym 
oraz galopem.



12 13



14 15

TECHNIK HOTELARSTWA
W ramach działań szkoleniowych, 
uczestnicy zrealizowali program prak-
tyk zawodowych, obejmujący 10 dni 
roboczych, tj. 80 godzin praktycznych. 
Został on opracowany we współpracy 
z greckim partnerem Olympus Educa-
tion Services Single Member P.C. oraz 
greckim hotelem 4-gwiazdkowym Pose-
idon Palace, świadczącym usługi hote-
larskie, dysponującym bazą noclegową 
oraz zapleczem gastronomicznym, mo-
gącym pomieścić i obsłużyć nawet do 
800 gości. Uwzględniał podstawę pro-
gramową oraz potrzeby edukacyjne 
uczniów. W ramach zadań zawodo-
wych i wykonywanych przez uczniów 
kształcących się w zawodzie technik 
hotelarstwa czynności, znalazły się 
3 główne kategorie:

• Utrzymywanie czystości i porządku 
w obiekcie świadczącym usługi ho-
telarskie;

• Przygotowywanie i podawanie śniadań;
• Rezerwacja usług hotelarskich oraz 

obsługa gości w recepcji.
Pozwoliło to na rozwój i/lub zdobycie 
szeregu kompetencji, wśród których 
znalazły się m.in.:
Wiedza na temat:
• rodzajów i kategorii obiektów oraz 

rodzajów świadczonych usług hote-
larskich;

• rodzajów pionów funkcjonalnych 
obiektów świadczących usługi hote-
larskie;

• stanowisk w dziale służby pięter, 
rodzajów jednostek mieszkalnych 
i prac porządkowych;
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• zasad racjonalnego żywienia;
• przepisów dotyczycących świadcze-

nia usług hotelarskich;
• zadań oraz wyposażenia recepcji ho-

telowej;
• zasad rezerwacji usług dla gości indy-

widualnych i grup;
• procedur związanych z obsługą gości 

w recepcji;
• zasad odpowiedzialności material-

nej dotyczącej wyposażenia obiektu 
i mienia gości;

• procedur postepowania z rzeczami 
pozostawionymi przez gości;

• form i zasad podawania śniadań;
• przepisów sanitarno-epidemiologicz-

nych dotyczących sporządzania po-
traw.

Umiejętności w zakresie:
• dobierania oferty usług hotelowych 

do potrzeb gości;
• rezerwacji usług hotelarskich, korzy-

stając z systemów rezerwacyjnych;
• sporządzania dokumentacji dot. re-

zerwacji usług hotelarskich;
• udzielania informacji turystycznej;
• dobierania i stosowania technik sprzą-

tania w jednostkach mieszkalnych, 
odpowiednich urządzeń, sprzętu 
i środków do rodzaju wykonywanych 
prac porządkowych;

• przygotowywania jednostek miesz-
kalnych do przyjęcia gości;

• utrzymywania czystości i porządku 
w części ogólnodostępnej obiektu;

• dobierania surowców do sporządza-
nia potraw i napojów;

• przygotowywania potraw i napojów;
• dobierania bielizny i zastawy stoło-

wej i stosowania technik nakrywania 
stołu;

• przygotowywania sali konsumpcyjnej 
do obsługi gości.
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TECHNIK WETERYNARII
W ramach działań szkoleniowych, 
uczestnicy zrealizowali program prak-
tyk zawodowych, obejmujący 10 dni 
roboczych, tj. 80 godzin praktycznych. 
Został on opracowany we współpracy 
z greckim partnerem Olympus Edu-
cation Services Single Member P.C. 
oraz siecią gabinetów weterynaryjnych 
Human Pet, zajmujących się zarówno 
opieką nad zwierzętami domowymi, 
wykonywaniem zabiegów w ramach 
swoich gabinetów, jak i wizytami domo-
wymi w gospodarstwach prowadzących 
hodowlę zwierząt gospodarskich, ho-
dowlanych itd. Uwzględniał podstawę 
programową oraz potrzeby edukacyjne 
uczniów. W ramach zadań zawodo-
wych i wykonywanych przez uczniów 
kształcących się w zawodzie technik 

weterynarii czynności, znalazły się 
3 główne kategorie:
• Wykonywanie czynności pomoc-

niczych w diagnozowaniu chorób 
zwierząt;

• Wykonywanie czynności pomocni-
czych związanych z profilaktyką i le-
czeniem chorób zwierząt;

• Wykonywanie czynności z zakresu 
kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Pozwoliło to na rozwój i/lub zdobycie 
szeregu kompetencji, wśród których 
znalazły się m.in.:
Wiedza na temat:
• rodzajów sprzętu i aparatury diagno-

stycznej;
• znaczenia klinicznego poszczegól-

nych okolic ciała zwierząt;
• metod przeprowadzania badań fizy-
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kalnych zwierząt;
• objawów chorób zwierząt;
• rodzajów weterynaryjnych produk-

tów leczniczych i zasad ich przecho-
wywania;

• sposobów żywienia rożnych gatun-
ków zwierząt, w zależności od stanu 
ich zdrowia;

• rodzajów dróg podawania leków 
zwierzętom.

Umiejętności w zakresie:
• przeprowadzania wywiadu z posiada-

czem zwierzęcia;
• przygotowywania zwierząt do badań 

klinicznych;
• wykonywania badań fizykalnych 

zwierząt;
• rozróżniania prawidłowych i patolo-

gicznych wyników badań fizykalnych 
zwierząt;

• wykonywania czynności pomocni-
czych związanych z badaniem zwie-
rząt z wykorzystaniem urządzeń 
diagnostycznych;

• wykonywania czynności związanych 
z pobieraniem, utrwalaniem i prze-
chowywaniem materiału do badań 
laboratoryjnych, w tym w trakcie sek-
cyjnego badania zwłok zwierzęcych;

• posługiwania się dokumentacją z za-
kresu diagnostyki chorób zwierząt;

• wykonywania czynności mających na 
celu ratowanie życia zwierząt i zapo-
bieganie powikłaniom;

• przygotowywania zwierząt do czyn-
ności lekarsko-weterynaryjnych;

• podawania leków zwierzętom według 
zaleceń lekarza weterynarii;

• dobierania i przygotowywania instru-
mentarium oraz materiałów do wyko-
nania zabiegów;

• sprawowania opieki nad zwierzętami 
leczonymi i po zabiegach chirurgicz-
nych.
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W ramach zagranicznych mobilności za-
wodowych, programy praktyk zostały 
uzupełnione elementami programu edu-
kacyjno-kulturowego, w ramach którego 
uczestnicy mieli okazję poznać część spo-
śród najważniejszych miejsc w Grecji, za-
równo z turystycznego, jak i kulturowego 
oraz religijnego punktu widzenia. Działa-
nia te miały miejsce tak w dni wolne od 
pracy (weekend), jak i popołudniami, po 
zakończeniu zadań zawodowych. Uczest-

nicy mieli w związku z tym okazję nie tylko 
rozwijać swoje kompetencje zawodowe, 
ale także poznać Grecję i jej mieszkańców 
od tzw. „podszewki”, poszerzając swoją 
wiedzę i świadomość kulturową i języ-
kową.
W trakcie dni spędzonych w Grecji, 
uczniowie odwiedzili:
• Wpisany na światową listę dziedzic-

twa UNESCO, będący ważnym dla 
prawosławia miejscem – kompleks 

PROGRAM KULTUROWY
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skalno-klasztorny Meteory, gdzie 
zwiedzili 1 z 6 pozostałych klaszto-
rów – Varlaam. Mieli okazję poznać 
historię tego miejsca, zobaczyć wa-
runki życia tamtejszych mnichów, 
a także wziąć udział w lekcji pisania 
prawosławnych ikon. Nie zabrakło 
też czasu na panoramiczny przejazd 
po tarasach widokowych całego 
kompleksu, gdzie uczestnicy mieli 
możliwość podziwiać zapierające 
dech w piersiach widoki, jak i zrobić 
pamiątkowe zdjęcia.

• Znaną z filmu „Mamma mia!” grecką 
wyspę Skiathos, przyciągającą tu-
rystów swoim niepowtarzalnym 
klimatem, jedzeniem, prezentując 
także typową wyspiarską architek-
turę. Podczas rejsu przez Zatokę 
Pagasyjską, w drodze na wyspę nie 
zabrakło również takich elementów 
greckiej kultury jak tradycyjne tańce 

– zorba, syrtaki czy nieodłącznie im 
towarzysząca muzyka, które były 
prezentowane przez załogę statku 
Elizabet Cruises. Sam pobyt na wy-
spie pozwolił uczestnikom zapo-
znać się z lokalnymi zwyczajami, 
zobaczyć jej najważniejsze miejsca, 
a także poznać ich historię podczas 
spaceru z przewodnikiem.

• Obecnie drugie największe miasto 
Grecji – Thessaloniki, które zostało 
założone w IV w. p.n.e. przez króla 
Macedończyków Kassandra na cześć 
jego żony – Tessaloniki (córki Filipa II 
Macedońskiego i przyrodniej siostry 
Aleksandra Wielkiego). Uczestnicy 
w towarzystwie przewodnika zwie-
dzili tam Rotundę, Bazylikę św. Dy-
mitra, Białą Wieżę, a także zobaczyli 
Plac Arystotelesa i pomnik Aleksandra 
Wielkiego, przechadzając się jedną 
z najdłuższych promenad w Europie.
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• Mitologiczny Masyw Olimpu okryty 
tajemnicami skrywanymi przez grec-
kich bogów, gdzie można nie tylko 
udać się na spacer wąwozem Enipeas, 
aby zobaczyć źródło Zeusa, w którym 
kąpieli zażywała bogini Afrodyta, ale 
także wspiąć się na wyższe wysokości 
– na tarasy widokowe i do wiosek po-
łożonych na zboczach masywu, aby 
podziwiać lokalną kulturę i przepiękne 

widoki. Jedną z takich wiosek jest 
wspaniale zachowany Stary Pantelej-
mon, w ramach którego uczestnicy 
mogli poznać nie tylko typową archi-
tekturę, ale także poznać zwyczaje i lo-
kalne wyroby „greckich górali”, którzy 
z własnoręcznie zebranych składników 
„olimpijskich” produkują naturalne my-
dła, miody, herbaty i wiele innych.
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Praktyki zawodowe były realizowane 
w ramach programu kształcenia zawodo-
wego dla II i III klasy Technikum, w trak-
cie roku szkolnego 2020/2021 oraz 
2021/2022. 2-tygodniowa zawodowa 
mobilność edukacyjna stanowiła uzu-
pełnienie – element komplementarny 
dla realizowanego programu kształcenia 
zawodowego, wpisując się we wdrażaną 
podstawę programową. W rezultacie 
uczestnictwa, uczniowie otrzymali sze-
reg dokumentów potwierdzających ich 
aktywność i rozwinięte kompetencje:

• Certyfikat odbycia i zaliczenia za-
granicznej mobilności zawodowej – 
wystawiony w języku polskim oraz 
angielskim, stanowiący formalne i ofi-
cjalne potwierdzenie realizacji mo-
bilności zagranicznej i w jej ramach 
– praktyk zawodowych, wystawione 
i zatwierdzone przez partnerów. Za-
wiera on najważniejsze informacje 
na temat projektu, w tym daty reali-
zacji stażu, a także podmioty odpo-
wiedzialne za realizację całej ścieżki 
kształcenia uczestnika.

CERTYFIKATY
• Indywidualny Wykaz Osiągnięć 

Praktykanta – ocenione w nim zo-
stały nabyte przez uczniów kompe-
tencje zawodowe w podziale na bloki 
tematyczne dla każdego z kierun-
ków. Zawierają ocenę wystawioną 
przez mentora odpowiedzialnego za 
monitorowanie i wspieranie procesu 
rozwoju uczestnika.

• Dokument Europass-Mobilność – 
wystawiony dla każdego uczestnika 
zgodnie z obowiązującym wzorem 
w 2 wersjach językowych – polskiej 

i angielskiej, zawiera szczegółowe 
informacje o odbytej w Grecji prak-
tyce, wskazując zdobyte i rozwinięte 
przez uczestnika kompetencje zawo-
dowe, a także zwięźle przedstawiony 
rozwój osobisty i udoskonalenie bie-
głości językowej. Został wykorzy-
stany jako oficjalne poświadczenie 
zdobytej przez uczestnika wiedzy, 
umiejętności oraz kompetencji za-
wodowych, w myśl profesjonalizacji 
profilu kandydata na rynku pracy.



Partnerem projektu była grecka 
firma Olympus Education Servi-

ces Single Member P.C. z siedzibą 
w miejscowości Nei Pori na Riwerze 
Olimpijskiej, która odpowiedzialna 
była za wsparcie realizacji całego 
przedsięwzięcia, poczynając od 
przygotowania podstawowych za-
łożeń, kwestii organizacyjnych, logi-
stycznych, przez działania związane 
z organizacją miejsc praktyk dla na-
szych uczniów, ich monitorowanie, 
ewaluację i certyfikację, aż po ewa-
luację projektu i upowszechnianie 

jego rezultatów wspólnie z ZS RCKU 
w Czernichowie. W zadania związane 
z wdrażaniem praktyk włączone zo-
stały także współpracujące firmy 
branży hotelarskiej, rolno-hodowla-
nej oraz weterynaryjnej, z którymi 
partner zawarł stosowne umowy, 
biorąc odpowiedzialność za przygo-
towanie i wdrożenie stanowisk pracy, 
a także czuwając nad odpowiednią 
implementacją, również z formalnego 
punktu widzenia, w tym w zakresie do-
kumentacji, certyfikacji, mentoringu.

PARTNER GRECKI

Zespół Szkół 
Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego 
im. Franciszka Stefczyka

ul. Rynek 17, 
32-070 Czernichów

tel. /fax: 12 270 20 16; 12 270 20 71

czernichow.edu@gmail.com

www.czernichow.edu.pl

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie


