
 
 

 

REGULAMIN POBYTU I STAŻU  

Regulamin projektu uwzględniający uczestnictwo w wyjeździe uczniów i uczennic w projekcie 

Erasmus + pt.  „Mobilni, kompetentni, wykwalifikowani” realizowanego w ramach Akcji 1. 

Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Programu Erasmus +, 

przez Fundację Europejskich Inicjatyw Społecznych 

 (2019-1-PL01-KA102-064142) 

 

§1. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w wyjeździe uczniów i uczennic oraz uczestnictwa 

w projekcie pt. „Mobilni, kompetentni, wykwalifikowani”  (zwanym dalej „Projektem”) 

realizowanym w ramach Akcji 1. Mobilność, edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenie 

zawodowe, w ramach Programu Erasmus + przez Fundację Europejskich Inicjatyw Społecznych 

(2019-1-PL01-KA102-064142).   

2. Realizatorem Projektu jest Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych we współpracy z Zespołem 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. ks. J. Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim oraz Zespołem 

Szkół Ponadgimnazjalnym w Białej Rawskiej imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

 

§2 Warunki udziału w stażu zagranicznym  

 

Staże zagraniczne w ramach projektu „Mobilni, kompetentni, wykwalifikowani” traktowane 

są jako zajęcia objęte programem szkoły, realizowane w szkole oraz poza terenem szkoły  

i w związku z tym uczniowie obowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu zgodnego  

z regulaminem szkoły i ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w czasie całego pobytu  

na wyjeździe. Naruszenie zasad regulaminu spowoduje wyciągnięcie konsekwencji wynikających  

z postanowień regulaminu i statutu szkoły.  

§3 

Uczestnicy staży zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zarówno w czasie odbywania 

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

§4 

Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów finansowych. Uczestnictwo w projekcie należy 

traktować jako wyróżnienie i formę nagrody dla najlepszych uczniów. Dlatego też uczestnicy 

projektu zobowiązani są do godnego reprezentowania szkoły w kraju i za granicą. 



 
 

§5 

Uczniowie zobowiązani są do punktualności i zdyscyplinowania, respektowania poleceń 

opiekunów staży ze strony polskiej, a w czasie odbywania stażu, również opiekuna ze strony partnera 

zagranicznego. Uczniowie znają program stażu, który otrzymują przed wyjazdem na mobilność.  

§6 

W czasie podróży uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń opiekunów oraz 

kierowcy w autokarze (zapinanie pasów bezpieczeństwa, wyłączenie bądź wyciszenie telefonów 

komórkowych, zachowanie ciszy itp.). 

§7 

W czasie podróży, szczególnie w czasie oczekiwania na lotniskach, jak i w czasie 

organizowanych wycieczek nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna grupy. 

§8 

W czasie całego pobytu za granicą zabrania się: kupowania i posiadania napojów 

alkoholowych, w tym również wina i piwa, palenia papierosów, spożywania alkoholu, korzystania z 

jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i używek. O lekach używanych przez ucznia rodzice 

informują przed wyjazdem opiekunów ze strony szkoły. 

§9 

Uczniowie dostosowują się do godzin pracy ustalonych przez firmę w porozumieniu  

z opiekunem stażu ze strony partnera zagranicznego – wszelkie niedyspozycje fizyczne należy 

zgłaszać firmie w tym samym dniu, za pośrednictwem opiekunów. 

§10 

Po ukończeniu stażu w danym dniu uczniowie wracają na teren miejsca noclegowego, 

uczestniczą we wszystkich zajęciach organizowanych zarówno przez zagranicznego partnera,  

w szczególności w zajęciach z zakresu przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego. 

§11 

Zabrania się surowo oddalania uczestników stażu poza teren zamieszkania bez wiedzy  

i zgody opiekuna. 

§12 

Zabrania się korzystania z kąpielisk i basenów bez nadzoru i zgody opiekunów. 

§13 

W czasie ciszy nocnej (godzina zostanie ustalona przez zagranicznego partnera) uczestnicy 

przebywają w swoich pokojach. 

§14 



 
 

Jeżeli uczeń rezygnuje ze stażu w ostatnich 7 dniach przed wyjazdem i nie znajdzie się uczeń 

z listy rezerwowej, który zdecyduje się na wyjazd w ostatniej chwili, lub w przypadku gdy uczeń nie 

odbędzie stażu w całości z własnej winy (np. zaniecha udziału w stażu, złamie regulamin), rodzice 

ponoszą koszty związane z organizacją stażu, które nie będą mogły być odzyskane: koszty 

przygotowania, koszty ubezpieczenia, rezerwacji biletów, przedpłaty itp. W przypadku zmiany 

nazwiska uczestnika stażu przed wylotem w momencie, gdy zakupione są już bilety lotnicze, rodzice 

ucznia rezygnującego z wyjazdu ponoszą koszty związane z kosztami zmiany rezerwacji lotniczej.  

§15 

W przypadku, gdy uczeń w sposób rażący złamie regulamin w czasie pobytu za granicą 

(spożywanie alkoholu, oddalanie się z miejsca pobytu bez wiedzy i zgody opiekunów, 

nieprzestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież, zniszczenie mienia itp.), może być usunięty  

z wyjazdu w trybie natychmiastowym. Rodzice zostaną o tym powiadomieni telefonicznie i uczeń 

zostanie odesłany do kraju. Koszty związane z przerwaniem stażu (zwrot całkowitych kosztów 

dofinansowania) ponoszą rodzice ucznia, którzy są zobowiązani osobiście odebrać ucznia/uczennicę  

z miejsca jego/jej pobytu za granicą na swój koszt.  

Za wszelkie szkody wyrządzone w sposób umyślny, złośliwy lub nieodpowiedzialny koszty 

ponoszą rodzice/prawni opiekunowie ucznia.  

 

§16 

W trakcie odbywania stażu uczniowie dokumentują w Dzienniczku Praktyk realizowane 

tematy w języku polskim. Opiekun stażu wystawia ocenę końcową (w punktach) i krótką opinię  

o uczniu, co będzie podstawą do zaliczenia stażu. 

§17 

Po pozytywnym zaliczeniu stażu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu praktyk 

zawodowych wystawione przez Instytucję Przyjmującą, zawierające rekomendacje z zakładów,  

w których odbywał się staż oraz dodatkowo Europass Mobilność, dokument informujący o odbytym 

stażu zagranicznym, jego programie, nabytych umiejętnościach. Walidacji nabytych umiejętności 

dokona Instytucja Przyjmująca przy współpracy z opiekunami pedagogicznymi. 

§ 18 

Otrzymana ocena stanowić będzie formalne potwierdzenie nabytych umiejętności. Otrzymana 

ocena będzie przekazana nauczycielom przedmiotów zawodowych i wicedyrektorowi ds. kształcenia 

zawodowego w szkole danego ucznia, będzie miała wpływ na końcową ocenę z praktyki zawodowej. 

Indywidualna dokumentacja przebiegu stażu (Dziennik Praktyk), kopie uzyskanych certyfikatów/ 

zaświadczeń / rekomendacji dołączone będą do dokumentacji szkolnej. Uczeń przed wyjazdem 



 
 

został zapoznany z Regulaminem Praktyk Zawodowych obowiązującym w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim.  

§ 19 

 

Uczestnik/uczestniczka Projektu może zostać skreślony/a z listy w następujących 

przypadkach:  

a) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;  

b) nieprzestrzegania obowiązków uczestnika/czki Projektu;  

c) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas Projektu;  

d) opuszczenia bez usprawiedliwienia ponad 10% godzin obowiązkowych zajęć projektowych;  

e) nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu oraz zgody 

na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych Projektu;  

f) skreślenia uczestnika/czki z listy uczniów/uczennic Szkoły.  

 

 

§ 20 

Uczestnik/uczestniczka może być usunięty/a z udziału w Projekcie w przypadku:  

a) posiadania lub zażywania narkotyków i/lub alkoholu poza oraz na terenie zakwaterowania,  

b) jakiegokolwiek rodzaju dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, rasę, wyznawaną religię, 

światopogląd, narodowość, orientację seksualną, niepełnosprawność,  

c) działań przestępczych i zachowań antyspołecznych (kradzież, pobicie, wandalizm itp.),  

d) nieobecności na praktyce zawodowej bez podania wiarygodnej/ważnej przyczyny,  

e) poważnego naruszenia dyscypliny w miejscu pracy,  

f) łamania obowiązujących regulaminów.  

 

§21 Postanowienia końcowe 

1. Podczas realizacji projektu Szkoła może stosować odstępstwa od powyższego regulaminu, jeżeli 

realizacja przedmiotowych postanowień staje się niemożliwa lub wymaga tego skuteczna realizacja 

Projektu.  

2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Fundacji Europejskich Inicjatyw 

Społecznych 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2019 r.  

 


