
 

 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„KSZTAŁCENIE ZAWODOWE = ROZWÓJ” 
 

1. Uczestnicy Projektu „Kształcenie zawodowe=rozwój” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa 

mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”   realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) uczestniczą w praktyce zagranicznej (stażu) w 

Grecji w roku 2018/2019.  

 

2. Cele projektu:  

-podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników;  

-nauka wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce;  

-poprawa kompetencji i umiejętności językowych oraz społecznych;  

-przełamanie bariery psychicznej i nauka swobodnej komunikacji w języku obcym;  

-rozwój kreatywności;  

-poszerzenie specjalistycznego słownictwa;  

-przećwiczenie prowadzenia dokumentacji i korespondencji po angielsku;  

-poznanie podstaw języka greckiego;  

-zwiększenie mobilności międzynarodowej uczestników;  

-wykształcenie bardziej otwartej postawy oraz samodzielności;  

-zwiększenie szans uczestników na rynku pracy;  

-zwiększenie mobilności zawodowej na terenie UE;  

-nawiązanie współpracy z różnymi podmiotami partnerskimi;  

-zaangażowanie przedsiębiorców w przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy;  

-realizacja idei kształcenia ustawicznego;  

-zdobycie certyfikowanych kwalifikacji i kompetencji (uczestnicy otrzymają m.in. certyfikaty 

Europass Mobility);  

-likwidację stereotypów kulturowych;  

-poprawa jakości świadczonych usług, programów edukacyjnych oraz relacji międzynarodowych;  

-nawiązanie stałej współpracy z firmami za granicą;  

-wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie o praktyki zagraniczne.  

 

3. Praktyki są traktowane są jako zajęcia objęte programem szkoły. Uczniowie obowiązani są do 

przestrzegania regulaminu szkoły oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w czasie całego czasu 

realizacji projektu, a w szczególności w trakcie odbywania stażu. Od Uczestników wymaga się godnego 

reprezentowania szkoły w kraju i zagranicą oraz godnego reprezentowania Polski poza jej granicami.  

 

4. Uczestnicy Projektu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu przez cały okres trwania stażu, zarówno 

w czasie odbywania praktyk w firmach, jak i w czasie wolnym od zajęć w dni powszednie oraz w weekendy.  

 

5. Wszelkie koszty realizacji Projektu finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 (PO WER), a udział w projekcie jest formą wyróżnienia dla uczniów.  

 

6. Uczestnicy są zobowiązani do brania udziału w zajęciach z przygotowania językowego, kulturowego, 

pedagogiczno-psychologicznego, teoretycznego.  

 



 

 
 

 

7. Opuszczanie zajęć może skutkować skreśleniem z listy uczestników Projektu.  

 

8. Przed wyjazdem na staż Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z programem stażu i w trakcie jego 

trwania zobowiązani są do punktualności i zdyscyplinowania, respektowania poleceń opiekunów praktyk ze 

strony polskiej, opiekunów praktyk w instytucjach przyjmujących.  

 

9. W czasie podróży Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń opiekunów grupy.  

 

10. W czasie całego pobytu za granicą zabrania się: kupowania napojów alkoholowych, w tym również wina i 

piwa, palenia papierosów, spożywania alkoholu, korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i 

używek. W przypadku zażywania leków przez Uczestnika rodzice lub prawni opiekunowie informują w 

odpowiednim formularzu.  

 

11. Uczestnicy zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach praktycznych ustalonych przez opiekuna 

praktyk ze strony firmy pośredniczącej i instytucji przyjmującej, dostosowują się do godzin pracy – wszelkie 

niedyspozycje fizyczne należy zgłaszać w tym samym dniu polskim opiekunom grup.  

 

12. Stażyści będą zobowiązani do prowadzenia Dziennika Praktyk, w którym będą zapisywać czynności 

wykonane w każdym kolejnym dniu wraz ze swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat pracy na swoim 

stanowisku oraz oceni swoje przygotowanie teoretyczne w stosunku do wymagań pracodawcy europejskiego. 

Opiekun stażysty w zakładzie pracy na koniec stażu wystawi ocenę  

 

13. Po zakończeniu zajęć praktycznych w danym dniu Uczestnicy wracają na teren miejsca noclegowego, 

biorą udział we wszystkich zaplanowanych zajęciach.  

 

14. Uczestnikom stażu surowo zabrania się oddalania poza teren zamieszkania bez wiedzy i zgody opiekuna. 

Również w czasie organizowanych wycieczek nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna 

grupy.  

 

15. W przypadku kąpielisk i basenów zabrania się korzystania z nich bez nadzoru i zgody opiekunów.  

 

16. W czasie ciszy nocnej (godzina zostanie wyznaczona przez polskiego opiekuna) Uczestnicy stażu 

zobowiązani są do przebywania w swoich pokojach.  

 

17. W przypadku, gdy Uczestnik w sposób rażący złamie regulamin praktyki w czasie pobytu za granicą (np. 

spożywanie alkoholu, oddalanie się z miejsca pobytu bez wiedzy opiekunów, nie przestrzeganie poleceń 

opiekunów, kradzież itp.), może zostać usunięty definitywnie ze stażu. Rodzice w trybie natychmiastowym 

zostaną powiadomieni telefonicznie i uczeń zostanie odesłany do kraju. Koszty związane z przerwaniem stażu 

(zwrot całkowitych kosztów dofinansowania) ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Za wszelkie 

szkody wyrządzone w sposób umyślny, złośliwy lub nieodpowiedzialny koszty ponoszą rodzice lub prawni 

opiekunowie Uczestnika.  

 

18. Po powrocie ze stażu uczestnicy zobligowani do aktywnego udziału w akcji upowszechniania rezultatów 

projektu, ewaluacji projektu oraz wypełnienia raportu uczestnika mobilności po zakończonym projekcie.  


