Zespół Szkół Mechanicznych
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5, 38 - 400 Krosno
……………………………………..
(pieczęć jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2021
1.
1.1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie.
1.2. Adres siedziby: 38 - 400 Krosno, ul. Tysiąclecia 5
NIP: 684-17-44-771
REGON: 000184419
1.3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica jest publiczną szkołą ponadpodstawową
utworzoną przez Radę Miasta Krosna. Siedzibą szkoły jest zespół budynków znajdujący się
przy ul. Tysiąclecia 5 w Krośnie. Patronem szkoły jest ks. Stanisław Staszic i Szkoła nosi
Jego imię. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica jest jednostką organizacyjną
Miasta Krosna. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Krosno na prawach powiatu
grodzkiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty
w Rzeszowie.
Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica :
1. Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica
które zapewnia uczniom wykształcenie średnie zawodowe z możliwością uzyskania dyplomu
maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego i dyplomu zawodowego technika, po zdaniu
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dające podstawę do podjęcia studiów
wyższych lub pracy zawodowej.
2. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica
Ukończenie tej szkoły zapewnia absolwentom wykształcenie zasadnicze branżowe z
możliwością uzyskania kwalifikacji w danym zawodzie, po zdaniu egzaminu a także
kontynuowania nauki w celu zdobycia wykształcenia średniego.

3. Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stanisława Staszica
które zapewnia realizację zajęć praktycznych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych oraz praktyki
zawodowe przewidziane programem nauczania dla kierunków kształcenia i zawodów
występujących w ZSM oraz innych jednostkach edukacyjnych występujących w szkołach
zawodowych

ponadpodstawowych

zlecających

różne

rodzaje

zajęć

edukacyjnych

przewidzianych w podstawie programowej dla szkół publicznych.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się
1 stycznia 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku. Przyjęty w jednostce rok obrotowy
jest rokiem budżetowym i pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

3. Zakres sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica jest
sprawozdaniem jednostkowym.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1.

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad

rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem
przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4.2.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
a/ środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się
bezpośrednio w koszty. Składniki majątkowe o wartości powyżej 200 zł, ale nie wyższej niż
500 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar
kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na

potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej ilościowej. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o
wartości nieprzekraczającej 200 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie
podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.
b/ składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł 10.000,00 zł zalicza się do
pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do
ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje
jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do
używania,
c/ jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza
się również:
- książki i inne zbiory biblioteczne
-

środki

dydaktyczne

służące

procesowi

dydaktyczno-wychowawczemu

realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany.
d/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej
10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów
umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Okres umorzenia wartości
niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do
używania.
e/ dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
przyjmuje się metodę liniową.
f/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje
jednorazowo za okres całego roku.
g/ jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od
istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej
działalności.
4.3. Jednostka nie prowadzi magazynu materiałów. Materiały są w dacie zakupu
wydawane do zużycia i ujmowane bezpośrednio w koszty.

4.4. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu
prenumeraty, biletów, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz
inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, ale dotyczący danego roku
budżetowego,

nie

podlegają

rozliczeniom

w

czasie

za

pośrednictwem

rozliczeń

międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz
rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku
finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został
dokonany wydatek.
4.5. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2021
1.
1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia,
rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej
amortyzacji

lub

umorzenia

przedstawia

niżej

zamieszczona

tabela.

Wyszczególnienie

grupa

Zwiększenie wartości początkowej
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nabycie

prze
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II.

A.I Wartości niematerialne i
prawne
A.II Rzeczowe aktywa trwałe

1.

A.II.1 Środki trwale:

I.

1.1.

6 = 2+3+4+5

zbycie

likwidacja

inne

7

8

9

67 466,37

0,00

3 130,00

10 015 840,95

0,00

409 373,82

0,00

0,00

409 373,82

180 947,83

66 115,79

10 015 840,95

0,00

409 373,82

0,00

0,00

409 373,82

180 947,83

66 115,79

0

1 077 680,00

0,00

0

0,00

0,00

5 249 155,27

0,00

638 828,49

0,00

0,00

(1+2+3)

A.II.1.1 Grunty

2

Ogółem
zwiększenie
wartości
początkowej
(brutto)

Zmniejszenie wartości
początkowej

3 130,00

Ogółem
zmniejszeni
Wartość początkowa e wartości
stan na 31.12.2021r.
początkowej
(brutto)

10 = 7+8+9

11 = 1+6-10

0,00

70 596,37

0,00

247 063,62

10 178 151,15

0,00

247 063,62

10 178 151,15

0,00

0,00

1 077 680,00

0,00

0,00

0,00

299 765,12

0,00

5 548 920,39

6 449,10

6 449,10

632 379,39

0,00

26 243,00

26 243,00

60 853,97

148 255,73

214 371,52

2 858 317,40

A.II.1.1.1 Grunty stanowiące
własność jednostki samorządu
1.1.1
terytorialnego, przekazane w
.
użytkowanie wieczyste innym
podmiotom
A.II.1.2 Budynki, lokale i
1.2. obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i
1.3.
maszyny

3,4,5,
6

1.4

A.II.1.4 Środki transportu

7

87 096,97

0,00

1.5

A.II.1.5 Inne środki trwałe, w
tym:

8

2 963 080,22

0,00

109 608,70

109 608,70

zbiory biblioteczne

8

42 690,51

0,00

8 120,92

8 120,92

0,00

50 811,43

1,2

299 765,12

66 115,79

2.

A.II.2 Środki trwale w
budowie

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

A.II.3 Zaliczki na środki
trwale w budowie (inwestycje)

0,00

0,00

0,00

0,00

Zwiększenie w ciągu roku

aktualizacja

amortyzacja za
rok obrotowy

inne *

13

14

15

16 = 13+14+15

Umorzenie - stan
na 01.01.2021 r.

12

Wartość netto składników aktywów
Ogółem
zwiększenie
umorzenia

67 466,37

3 130,00

Zmniejszenie
umorzenia

Umorzenie stan na
31.12.2021 r.

17

18 = 12+16+17

3 130,00

stan na
01.01.2021 r.

stan na
31.12.2021 r.

19 = 1-12

20 = 11-18

70 596,37

0,00

0,00

6 056 629,00

0,00

299 862,16

0,00

299 862,16

247 063,62

6 109 427,54

3 959 211,95

4 068 723,61

6 056 629,00

0,00

299 862,16

0,00

299 862,16

247 063,62

6 109 427,54

3 959 211,95

4 068 723,61

0,00

0,00

0,00

1 077 680,00

1 077 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 687 226,64

2 689 680,51

2 861 693,75

2 559 474,76

127 751,88

127 751,88

523 103,49

23 496,00

23 496,00

6 449,10

540 150,39

115 725,00

92 229,00

40 295,53

24 341,58

24 341,58

26 243,00

38 394,11

46 801,44

22 459,86

2 933 755,22

124 272,70

124 272,70

214 371,52

2 843 656,40

29 325,00

14 661,00

42 690,51

8 120,92

8 120,92

50 811,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
Brak danych.

1.3.

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów

trwałych
Nie dotyczy.
1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Nie dotyczy.
Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2021r.

Powierzchnia (m2)
Wartość (w zł)

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Nie dotyczy.

Wyszczególnienie

Stan na
01.01.2021 r.

Wartość
Zmiany w ciągu roku

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na
31.12.2021 r.

Grunty, w tym:
z tytułu umów dzierżawy
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii
lądowej i wodnej, w tym:
z tytułu umów leasingu
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:
z tytułu umów leasingu
Środki transportu
z tytułu umów leasingu
Inne środki trwałe, w tym:
z tytułu umów leasingu
RAZEM z tyt. umów dzierżawy i
leasingu

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Nie dotyczy.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Poz.
bilans
owa

A.III
B.II
B.II.1
B.II.4

Grupa należności

Należności
długoterminowe
Należności
krótkoterminowe,
w tym:
Należności z tytułu
dostaw i usług
Pozostałe
należności
RAZEM:

Zmiana stanu odpisów w ciągu roku

Stan na
01.01.2021 r.

Zwiększenie

Wykorzystanie

Rozwiązanie

Stan na
31.12.2021 r.

1

2

3

4

5 = 1+2-3-4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie dotyczy.

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym

umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat, b) powyżej 3 do 5 lat, c) powyżej 5 lat.
Nie dotyczy.
1.10. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie dotyczy.
1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i
formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy.

1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę

gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań
zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Nie dotyczy.

1.13.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę

czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych
finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
Nie dotyczy.
1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie dotyczy.
Lp.

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.

- gwarancja bankowa

2.

- gwarancja ubezpieczeniowa

3.

- poręczenie bankowe

4.

- poręczenie udzielone przez podmiot (jaki)

Kwota otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Stan na 31.12.2021 r.

Razem

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie

Lp

Kwota wypłaconych środków w
2021 r. (w zł)

1

nagrody jubileuszowe

132 080,78

2

odprawy emerytalne

66 381,00

3

ekwiwalent za urlop niewykorzystany

4 290,90

4

dodatkowe wynagrodzenie roczne (13tka) byłego
pracownika

8 013,24

RAZEM:

210 765,92

1.16. Inne informacje i objaśnienia
Środki zgromadzone na rachunku VAT na dn. 31.12.2021 r.: 0 zł.

Lp.

Wyszczególnienie
Pozostałe należności (poz. B.II.4) ogółem,
w tym:

Stan na 31.12.2021 r.
292 705,62

1. - należność Aeroklub Mielecki

793,13

2 - należność KPU

458,49

- pożyczki ZFM

291 454,00

3.

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie dotyczy.

Wyszczególnienie

Kwota w 2021r.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
Nie dotyczy.

Wyszczególnienie

Kwota w 2021 r.

Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie,
w tym:
- odsetki
- różnice kursowe

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie

w 2021 r.

Przychody występujące incydentalnie, w tym:

186 615,73

- losowe (odszkodowanie)

173 615,73

- pozostałe (darowizna)

13 000,00

- inne (kary umowne)
- inne (jakie)
Koszty występujące incydentalnie, w tym:

13 000,00

- losowe (wartość strat)
- umorzenie pozostałych środków trwałych,
otrzymanych jako pierwsze wyposażenie nowego
obiektu sfinansowanych ze środków na inwestycje
- inne (umorzenie)

13 000,00

2.4.

Informacja

kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

podlegle ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z
wykonania planu dochodów budżetowych
Nie dotyczy.

2.5. Inne informacje
2.6. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Informacje o poziomie zatrudnienia

na dn.
31.12.2021 r.

Liczba etatów ogółem,
w tym:

80,89

- administracji i obsługi

13,75

- pedagogiczne

67,14

Realizowane przez jednostkę projekty (nazwa, zakres czasowy, krótka charakterystyka, poniesione wydatki
w 2021 r.)
W 2021r. w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie były realizowane
cztery projekty.
a/ Projekt pn. „ Europejski Staż Zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP nr 3
w Krośnie do wymagań rynku pracy", który to został opracowany w kontekście realizacji planu
rozwoju szkoły, który przewiduje zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli ZSM w Krośnie,
poprzez nawiązanie współpracy z instytucjami szkoleniowymi i przedsiębiorstwami działającymi w
branżach pokrewnych, wymianę doświadczeń oraz odbywanie praktyk i staży zagranicznych, a także
przygotowanie kadry zawodowej do prowadzenia i organizacji zajęć odpowiadających potrzebom
kształcenia na międzynarodowym rynku pracy.
Uczestnikami projektu było 58 uczennic i uczniów ZSM kształcących się w zawodach: technik
mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych oraz 8
nauczycieli kształcenia zawodowego. Projekt obejmował realizację mobilności, tj. odbywanie
miesięcznych praktyk zawodowych oraz 2-tygodniowych dodatkowych praktyk wakacyjnych w
przedsiębiorstwach w Austrii, Irlandii, Hiszpanii i Portugalii. Realizacja mobilności została
zaplanowana w roku szkolnym 2019/2020/2021.
Nr Umowy: 2019-1-PL01-KA102-063979, budżet projektu: 626.384,69 zł
W roku 2021r. wydatki wyniosły: 171 343,10 zł

b/ Projekt pn. "Kształcenie wysokich lotów" realizowany jest przez wnioskodawcę, firmę LOT AMS
sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Miasto Krosno / Zespołem Szkół Mechanicznych im. Stanisława
Staszica w Krośnie oraz Gminą Miasto Rzeszów / Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie w
okresie od: 01.09.2019 do: 30.09.2022. Projekt oferuje naszym uczniom m.in. możliwość wzięcia
udziału w płatnych stażach realizowanych w hangarach firmy na terenie lotniska Warszawa Okęcie.
Trzyletni projekt zakłada również cykl szkoleń branżowych, modyfikację programów nauczania,
wsparcie merytoryczne nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni lotniczych.
W planach jest wyposażenie pracowni językowej oraz wprowadzenie do kształcenia zawodowego
technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Tak nowatorskie podejście do kształcenia
personelu obsługowego umożliwi uczniom zdobywanie wiedzy niedostępnej do tej pory w warunkach
szkolnych i spowoduje uatrakcyjnienie zajęć.
Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Nr : RPPK.09.04.00-18-0005/19, budżet
projektu: 82.255,00 zł
W roku 2021 nie zostały poniesione żadne wydatki.
c/ Projekt pn. „Mechanik w Europie – program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych
uczniów ZSM w Krośnie” przewiduje realizację miesięcznych praktyk zawodowych oraz 2tygodniowych praktyk wakacyjnych w przedsiębiorstwach w Austrii, Hiszpanii oraz Portugalii.
Uczestnikami będzie 64 uczennic i uczniów ZSM oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego.
Realizacja mobilności została zaplanowana w roku szkolnym 2020/2021/2022.
Nr Umowy: 2020-1-PL01-KA116-081004, budżet projektu: 759.152,41 zł
W roku 2021wydatki wyniosły: 614 699,47 zł
d/Projekt pn. "Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno komunikacyjnych w
tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia
uczniów ZSM w Krośnie" współfinansowany jest ze środków Programu Erasmus+, w ramach Akcji 1.
Mobilność edukacyjna w sektorze Edukacja szkolna i jest realizowany od 01.10.2020 do 31.10.2022r.
Uczestnikami projektu będzie 12 nauczycieli, którzy dzięki szkoleniu z technologii informacyjnej
poznają zasady tworzenia i wykorzystywania nowoczesnych, multimedialnych materiałów
dydaktycznych. Poznane techniki pozwolą na tworzenie elektronicznych zasobów edukacyjnych i
rozwiązań do nauki podczas zajęć stacjonarnych oraz na odległość metodami e-learning i b-learning.
Nr Umowy: 2020-1-PL01-KA101-081173, budżet projektu: 90.568,26 zł
W roku 2021 wydatki wyniosły: 71 365,18 zł
e/ Projekt pn.

„Kształcenie i szkolenia zawodowe”

realizowany jest od 01.09.2021

do

30.11.2022r. ze środków Programu Erasmus+, w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze

Kształcenie i szkolenia zawodowe. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas 3 i 4 technikum uczący
się w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik i technik
pojazdów samochodowych. Projekt przewiduje realizację praktyk zawodowych w krajach Unii
Europejskiej. Uczestnikami projektu będą również nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy
odbędą 40 godzinny staż zawodowy za granicą.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 76 413,00 euro. Ostateczna wartość
dofinansowania z walucie PLN zostanie określona w dniu dokonania transakcji na konto projektu
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową programu Erasmus+ w Polsce, po
podpisaniu umowy finansowej.
Nr Umowy: 2021-1-PL01-KA121-VET-000018624, budżet projektu: 341 742,00 zł
W roku 2021 nie zostały poniesione żadne wydatki.
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