
SPOTKANIE z rodzicami
uczniów zakwalifikowanych na 

praktyki  zawodowe w IRLANDII
grupa I

PRZED WYJAZDEM

12.09.2018 r.



Tytuł projektu: Kwalifikacje zawodowe bez granic

Projekt realizowany od 31-12-2017 do 30-12-2019

roku w ZSP Nr 4 w ramach Akcji 1 Mobilność 

edukacyjna; wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, 

projekt współfinansowany w ramach programu 

Unii Europejskiej Erasmus+ sektor Kształcenie 

i szkolenia zawodowe. 

PRAKTYKA 1.10.2018 – 26.10.2018 (październik 4 tygodnie)

Wylot 29.09.18 (sobota)  

Powrót 27.10.18 (sobota)



Gdzie praktyki….?
Youghal miasto portowe w południowej Irlandii w hrabstwie Cork. Zbudowane na skraju stromego 

brzegu rzeki, miasto ma charakterystyczny długi i wąski układ.

Jako historyczne miasto portowe otoczone murem ma wiele i zostało uznane za Irlandzki Port Dziedzictwa. 

Pozostaje popularnym miejscem turystycznym.  
Liczba ludności: 7 963

Youghal

Dublin



Kiedy najlepiej jechać do Youghal?

• Najlepsze miesiące w Youghal to: maj, czerwiec, 
lipiec, sierpień, wrzesień i październik

• Średnio, najcieplejszymi miesiącami są: czerwiec, 
lipiec, sierpień i wrzesień

• Najzimniejsze miesiące to: styczeń, luty i grudzień

• Najbardziej mokre miesiące to: styczeń, lipiec, 
listopad i grudzień

W październiku maksymalny zapis temperatury 19°C (w 2013) 

minimalny zapis 3°C (w 2012)



Opiekunowie podczas praktyk

1. Urszula FRUGA – nauczyciel j. polskiego

2. Barbara ZARYCH – nauczyciel j. angielskiego



Panorama miasta …



Zabytki architektoniczne …



Miasto z ciekawą historią …



Miasto portowe ..



Ceny podstawowych produktów w Irlandii

Produkt Cena - EUR Cena zł Kurs 

chleb 2,00 8,46

4,2327

bułka 0,40 1,69

jogurt 0,50 - 150ml 2,12

woda 0,90 - 1,5 l 3,81

Coca cola 2.00 - 2l 8,46

czekolada 1,5 - sztuka 6,35

chipsy 2,25 9,52

sok 1,40 - 1l 5,92

baton 1,00 4,23

Fish&chips/burger 

z frytkami

4-8 16,92-33,84

kawa - coffe shop 2,5 - 3,00 10,58-12,69

pizza duża - około 15, 00 63,45

McDonalds od 2, 00 do 7,00 8,46-29,61

Tanie dyskonty: Aldi, Lidl
Supermarkety: Tesco, Super Valu



Przesunięcie czasowe w IRLANDII

Godzina wcześniej np. 

u nas 18:00  w Irlandii 17:00

Typ przejścia Status Data i czas przejścia Zmiana czasu

Na czas letni Ostatnie
Niedziela, 26 marca 2018 roku o 
godzinie 1:00

Wskazówki zegarów przestawili 
o jedną godzinę do przodu.

Na czas zimowy Przyszłość
Niedziela, 29 października 2018 
roku o godzinie 2:00

Wskazówki zegarów przestawia 
się o jedną godzinę do tyłu.

Na czas letni Przyszłość
Niedziela, 25 marca 2019 roku o 
godzinie 1:00

Wskazówki zegarów przestawia 
się o jedną godzinę do przodu.

Przejście na czas letni i czas zimowy w Irlandii



RODZINY goszczące

Zakwaterowanie w rodzinach goszczących zapewnia wiele pozytywnych 
aspektów, poczynając od zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, 
złagodzenia procesu adaptacji w nowym środowisku, większego wsparcia oraz 
radzenia sobie z rozłąką, nawiązania nowych znajomości, podniesienie 
poziomu języka angielskiego oraz bezpośredni kontakt z kulturą i przyjazną 
mentalnością Irlandczyków.

Uczniowie przed wyjazdem otrzymują listę rodzin goszczących, w których 
będą zakwaterowani wraz z adresem i numerem telefonu. Przed wyjazdem 
wskazany jest kontakt z rodziną, można porozmawiać na Skype, aby wcześniej 
się poznać.

W cenie zakwaterowania są uwzględnione wszystkie media oraz dostęp do 
wi -fi. Uczniowie mogą korzystać z pralki i suszarki, żelazka oraz innych 
urządzeń. 



Pobyt u rodziny

Uczniowie zakwaterowani są pokojach jedno-
lub dwuosobowych z dostępem do łazienki i WC.  
W każdym pokoju znajdują się łóżko i miejsce do nauki.

Uczniowie po uzgodnieniu z rodziną otrzymają klucze do
drzwi wejściowych.

Rodziny goszczące zapewniają pełne wyżywienie: śniadanie, lunch do 
pracy oraz obiadokolację. Uczniowie posiłki poranne przygotowują 
samodzielnie, mając dostęp do artykułów żywnościowych i napoi. 

W godzinie 18.00 - 19.00 rodzina goszcząca podaje ciepłą obiadokolację. 
Uczniowie mogą korzystać z kuchni i urządzeń, które w niej się znajdują.



Co zabrać – obowiązkowo!!!

1. Paszport, karta ECUZ, ubezpieczenie (kopia) 
dowód osobisty, karta płatniczą, gotówka

2. Dziennik praktyk, długopis

3. Słownik / może być w telefonie /

4. Pendrive

5. Obuwie ochronne

6. Polary!

7. „GŁOWA z rozumem” !!! 



Warto mieć ze sobą!

1. Ciepłe ubranie (kurtka, czapka, polar itp.)

2. Lżejsze ubranie …

3. Kurtka przeciwdeszczowa, parasol

4. Kosmetyki, ręcznik frotte

5. Tablet, laptop …

6. Zamienne obuwie, pantofle

7. Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe –
dawkowanie na własną odpowiedzialność



WAŻNE - BAGAŻ

• Podręczny 10 kg - Każdy pasażer może wnieść na pokład jedną torbę podręczną o 

wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20 cm oraz 1 małą torebkę o maksymalnych 
wymiarach 35 x 20 x 20 cm Pasażerowie, którzy wykupili opcję pierwszeństwa wejścia na pokład mogą 
wnieść na pokład jeden mały oraz jeden duży bagaż podręczny, chyba że ze względów operacyjnych 
konieczne jest umieszczenie dużego bagażu podręcznego w luku.

• Dodatkowy 20 kg



PLAN PODRÓŻY… 

29.09.2017 r. (sobota) zbiórka przed szkołą godz. 18:00

Szczegóły lotu dla grupy październik 2018 r.  /16 uczniów, 2 opiekunów/

Odbiór młodzieży – parking BIEDRONKA - 27.10.18 około godz. 23:00 

DUBLIN YOUGHAL

29.09.18 r. Godzina 

wylotu

29/30.09.18 r. Godzina 

przylotu

Numer lotu

Rzeszów 22:00 Dublin 00:05 FR 863

27.10.18 r. Godzina 

wylotu

27.10.18 r. Godzina 

przylotu

Numer lotu

Dublin 17:20 Rzeszów 21:35 FR 862



ODPOWIEDNIE zachowanie



Dla uczniów zakupiono: 

• Pendrive

• Słowniki 

• Polary

• Buty robocze

• Zeszyty z przeznaczeniem 
na dzienniki praktyk

PROSIMY O PODPISANIE ODBIORU



Zadania do wykonania podczas i po stażu
1. Przygotowanie językowo-kulturowe podczas pobytu w Irlandii (kurs języka 

angielskiego, wycieczki)

2. Wypełnianie obowiązków wynikających z realizacji zajęć praktycznych, obejmujących 
miesięczny staż zawodowy

3. SYSTEMATYCZNE (kontrolowane na bieżąco przez opiekunów) uzupełnianie 
dzienników praktyk – wersja językowa polsko-angielska

4. Systematyczna praca nad przewodnikiem dobrych praktyk… (kontynuacja) –
materiały dotyczące trzech grup zawodowych, zdjęcia filmy itp.

5. Wypełnienie ankiet podczas realizacji praktyk i po zakończeniu stażu

6. Relacje z odbywania praktyk – strona internetowa szkoły, Facebook (dyżury 
sprawozdawcze), prezentacja PowerPoint

7. Stały kontakt z opiekunami

8. Złożenie raportu indywidualnego. Uczestnik wypełni indywidualny raport on-line EU 
survey najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia. 
Uczestnik, który nie złoży raportu może zostać wezwany przez organizację wysyłającą 
do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE.

Dodatkowo Uczestnik może zostać wezwany do złożenia uzupełniającego raportu-
ankiety on-line odnoszącego się do kwestii uznawalności.  

9. Inne wynikłe w trakcie trwania projektu … (zakończenie, prezentacja itp.)



Telefony do rodziny …

PROSIMY O 

UZUPEŁNIENIE 

i PODPISANIE

ZAKWALIFIKOWANI UCZNIOWIE grupa I

Technik logistyk Telefon do 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

Podpis rodzica Uwagi 

1 Weronika LEŚNIAK

2 Aleksandra BOGACZYK

3 Klaudia ZYCH

4 Maciej GUZIK

5 Mikołaj JAKUBIK

6 Dawid PENAR

7 Michał PÓŁCHŁOPEK

Technik geolog

8. Gabriel JANTOŃ

9. Przemysław CHMURA

10. Aleksandra MAMCZARZ

11. Weronika BOREK

Technik gazownictwa

12. Bartosz WAWSZCZAK

13. Przemysław ZIEMBA

Technik ochrony środowiska

15. Daria ULIJASZYK

16. Anita SUCH



NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

PODPISY w kilku egzemplarzach

1. Umowa finansowa

2. Porozumienie o programie zajęć PL, EN

3. Zobowiązanie do zapewnienia jakości 
mobilności PL, EN

4. Oświadczenie - RYZYKO



DZIĘKUJEMY 

ZA UWAGĘ

Zespół przygotowujący wyjazd: 

Urszula Fruga, Barbara Zarych

Magdalena Gajda, Eliza Chodak


