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SZKOLNY	REGULAMIN	PRAKTYK/STAŻY	ZAGRANICZNYCH	
W	ZESPOLE	SZKÓŁ	PONADGIMNAZJALNYCH	CENTRUM	

KSZTAŁCENIA	USTAWICZNEGO		
	IM.	WŁADYSŁAWA	STANISŁAWA	REYMONTA	W	SZYDŁOWIE	

	
	

Projekt:	„Praktyka	uczyni	z	Ciebie	mistrza,	czyli	umiesz	więcej-	możesz	więcej!”	

Podstawa	 prawna:	 Rozporządzenia	 Ministra	 Edukacji	 Narodowej	 z	 dn.	 15	 grudnia	 2010	 r.	
w	 sprawie	 praktycznej	 nauki	 zawodu	 (Dz.U.	 nr	 244	 poz.	 1626	 z	 dn.	 23.12.2010	 r.)	 oraz	
Rozporządzenia	 Ministra	 Edukacji	 Narodowej	 z	 dnia	 11	 sierpnia	 2015	 r.	 zmieniające	
rozporządzenie	w	sprawie	praktycznej	nauki	zawodu	(Dz.U.	z	2015r.		poz.1183).	

	

§1	Postanowienia	ogólne	

1. Projekt:	 „Praktyka	 uczyni	 z	 Ciebie	 mistrza,	 czyli	 umiesz	 więcej	 –	 możesz	 więcej!”	
realizowany	 jest	 z	 funduszy	 Unii	 Europejskiej	 w	 ramach	 projektu	 „Ponadnarodowa	
mobilność	uczniów	i	absolwentów	oraz	kadry	kształcenia	zawodowego”	realizowanego	
ze	środków	PO	WER	na	zasadach	programu	ERASMUS	+	sektor	Kształcenie	 i	 szkolenia	
zawodowe.	

2. Regulamin	 określa	 zasady	 uczestnictwa	 w	 projekcie,	 kryteria	 kwalifikacyjne,	 w	 tym	
zasady	rekrutacji	 i	przyjmowania	zgłoszeń	oraz	zasady	obowiązujące	uczniów	podczas	
pobytu	za	granicą.		

3. Ogólny	 nadzór	 nad	 realizacją	 projektu	 w	 zakresie	 dotyczącym	 ZSP	 CKU	 im.	 Wł.	 St.	
Reymonta	 w	 Szydłowie,	 a	 także	 rozstrzyganie	 spraw,	 które	 nie	 są	 uregulowane	
niniejszym	regulaminem,	pozostają	w	gestii	dyrektora	szkoły.	
	
	

§2	Założenia	projektu	

1. Projekt	realizowany	jest	przez	ZSP	CKU	im.	Wł.	St.	Reymonta	w	Szydłowie	oraz	partnera	
zagranicznego	GEORGIKES	EKMETALEUSEIS	&	Training	Services	z	Grecji.	

2. Celem	 projektu	 jest	 zdobycie	 praktycznego	 doświadczenia	 zawodowego	 oraz	
podniesienie	 kwalifikacji	 zawodowych	 przez	 uczniów	 w	 zawodach:	 technik	 pojazdów	
samochodowych	oraz	technik	żywienia	i	usług	gastronomicznych.	

3. Warunkiem	uczestnictwa	w	projekcie	jest:	
-	wypełnienie	formularza	zgłoszeniowego,	
-	zapoznanie	się	ze	szkolnymi	regulaminami,	tj.:	praktyk/staży	zagranicznych	i	rekrutacji	
uczestników	projektu,	
-	uzyskanie	pozytywnej	kwalifikacji	komisji	rekrutacyjnej,	
-	 udział	 w	 zajęciach	 z:	 przygotowania	 kulturowego	 i	 zawodowego,	 doradztwa	
zawodowego,	 przygotowania	 językowego	 –	 kurs	 języka	 greckiego,	 kurs	 języka	
angielskiego,	
-	podpisanie	umowy	o	praktyki/staż	zagraniczny	wraz	z	załącznikami.	
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4. Projekt	przewiduje	wsparcie	finansowe	dla	70	uczniów:	40	kształcących	się	w	zawodzie	
technik	 pojazdów	 samochodowych	 (2	 wymiany	 mobilnościowe	 dla	 20	 uczestników	
każda)	 oraz	 30	 uczniów	 kształcących	 się	 w	 zawodzie	 technik	 żywienia	 i	 usług	
gastronomicznych	(2	wymiany	mobilnościowe	dla	17	i	13	uczniów).	

5. Udział	 w	 praktykach/stażach	 zagranicznych	 jest	 bezpłatny.	 Uczestnik	 otrzyma	
dofinansowanie	 z	 funduszy	 UE	 w	 ramach	 projektu	 „Ponadnarodowa	 mobilność	 dla	
uczniów	i	absolwentów	oraz	kadry	kształcenia	zawodowego”	realizowanego	ze	środków	
PO	WER	na	zasadach	programu	ERASMUS+	sektor	Kształcenie	i	szkolenia	zawodowe,	na	
okres	12	dni	+	2	dni	podróży.	

6. Praktyki/staż	zagraniczny	będzie	odbywać	się	w	dni	robocze.	
7. Dobowy	wymiar	czasu	pracy	nie	może	przekroczyć	8	godzin.	
8. W	ramach	wymiany	mobilnościowej,	2	dni	 (weekend)	zostaną	wykorzystane	na	poczet	

realizacji	programu	kulturowego.	
9. Uczestnikom	 zostanie	 wyznaczony	 Opiekun	 praktyk/staży	 zagranicznych	 w	 zakładzie	

pracy,	 czuwający	 nad	 prawidłowym	 jego	 przebiegiem,	 zgodnie	 z	 opracowanym	
wcześniej	programem	praktyk/stażu.	

10. 	Projekt	 obejmuje	 realizację	 2-tygodniowych	 praktyk/staży	 zagranicznych	 w	 greckich	
firmach	 gastronomicznych	 i	 firmach	 mechaniki	 pojazdowej	 w	 następujących	 grupach	
i	terminach:	
I	grupa	08.04.2018	–	21.04.2018	–	liczba	osób	22:	20	uczniów	+	2	opiekunów	
II	grupa	22.04.2018	–	05.05.2018	–	liczba	osób	19:	17	uczniów	+	2	opiekunów	
III	grupa	16.09.2018	–	29.09.2018	–	liczba	osób	35:	33	uczniów	+	2	opiekunów	

11. Praktyki/staże	 zagraniczne	 traktowane	 są	 jako	 zajęcia	 objęte	 programem	 kształcenia	
szkoły	realizowane	poza	terenem	szkoły	(staż	zagraniczny)	i	w	związku	z	tym	uczniowie	
zobowiązani	są	do	przestrzegania	regulaminu	zgodnego	z	regulaminem	szkoły	i	ogólnie	
przyjętymi	zasadami	bezpieczeństwa	w	czasie	całego	pobytu	na	praktykach.	Naruszenie	
zasad	 regulaminu	 spowoduje	 wyciągnięcie	 surowych	 konsekwencji	 wynikających	
z	postanowień	niniejszego	regulaminu.	
	
	

§3	Zasady	rekrutacji	

1. Kryteria	naboru	promują	równość	szans,	w	tym	zasady	równości	płci.	
2. Głównym	 kryterium	 naboru	 są	 wyniki	 testu	 kwalifikacyjnego	 ze	 znajomości	 języka	

angielskiego,	 wyniki	 testu	 zawodowego,	 uzyskane	 wyniki	 w	 nauce	 z	 przedmiotów	
zawodowych	i	języka	angielskiego,	ocena	z	zachowania	i	tzw.	„mniejsze	szanse”.	

3. Szczegółowe	zasady	rekrutacji,	wymagane	dokumenty	rekrutacyjne	oraz	kryteria	naboru	
omawia	odrębny	dokument:	„Regulamin	rekrutacji”	projektu:	„Praktyka	uczyni	z	Ciebie	
mistrza,	czyli	umiesz	więcej	–	możesz	więcej!”.	
	
	

§4	Przygotowanie	kulturowe,	zawodowe	i	językowe	

1. Uczniowie	 zakwalifikowani	 do	 projektu	 mają	 obowiązek	 uczestniczyć	 w	 zajęciach	
z	 przygotowania	 kulturowego	 i	 zawodowego,	 doradztwa	 zawodowego,	 językowego,	
które	będą	poprzedzać	wyjazd	na	praktyki/staże	zagraniczne.	

2. W	ramach	projektu	każda	grupa	odbędzie:	
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-	 przygotowanie	 kulturowe	 i	 zawodowe	w	wymiarze	 10	 godzin,	 obejmujące	 elementy	
pozwalające	 na	 zapoznanie	 się	 ze	 zwyczajami,	 mentalnością,	 historią	 oraz	 zabytkami	
Grecji,	
-	 doradztwo	 zawodowe	w	wymiarze	 10	 godzin,	mające	 na	 celu	 budowanie	 u	 uczniów	
poczucia	własnej	wartości,	efektywne	przygotowanie	do	rozmowy	kwalifikacyjnej	oraz	
poznanie	zasad	komunikacji	interpersonalnej	czy	sztuki	autoprezentacji,	
-	przygotowanie	 językowe	–	kurs	 języka	greckiego	w	wymiarze	15	godzin,	kurs	 języka	
angielskiego	w	wymiarze	30	godzin	ze	zwróceniem	uwagi	na	słownictwo	zawodowe.	

	
	

§5	Podpisanie	umowy	o	praktyki/staże	zagraniczne	

1. Osoby,	 które	 zostały	 zakwalifikowane	 do	 udziału	 w	 projekcie	 są	 zobligowane	 do	
podpisania	umowy	o	praktyki/staż	zagraniczny	wraz	z	załącznikami,	a	także	wyrobienia	
EUROPEJSKIEJ	KARTY	UBEZPIECZENIA	ZDROWOTNEGO.	

2. Umowa	udziału	w	projekcie	wymaga,	w	przypadku	ucznia	niepełnoletniego,	podpisania	
jej	także	przez	rodzica	lub	opiekuna	prawnego.	

3. Podpisanie	umowy	uczestnictwa	w	projekcie	zobowiązuje	ucznia	do	czynnego	i	pełnego	
udziału	 w	 zajęciach	 realizowanych	 w	 ramach	 projektu,	 a	 także	 do	 poinformowania	
z	 wyprzedzeniem,	 szkolnego	 koordynatora	 projektu	 o	 planowanej	 nieobecności	 na	
zajęciach,	pod	rygorem	skreślenia	go	z	listy	uczestników	projektu,	jak	również	bieżącego	
informowania	o	zmianach	danych	osobowych.	
	
	
§6	Obowiązki	uczestników	projektu	i	zasady	postepowania	podczas	pobytu	

za	granicą	

1. Uczestnicy	 praktyk/staży	 zagranicznych	 zobowiązują	 się	 do	 przestrzegania	 regulaminu	
zarówno	w	czasie	odbywania	praktyk,	jak	i	w	czasie	wolnym	od	zajęć	w	dni	powszednie	
oraz	w	weekendy.	

2. Uczestnicy	praktyk/staży	zagranicznych	zobowiązani	są	do:	
-	godnego	reprezentowania	szkoły	w	kraju	i	za	granicą,	
-	 punktualności	 i	 zdyscyplinowania	 oraz	 respektowania	 poleceń	 opiekunów	 praktyk,	
wyznaczonych	 przez	 stronę	 polską	 i	 partnera	 zagranicznego,	 a	 w	 czasie	 odbywania	
praktyk/stażu	 zagranicznego	 również	 opiekuna/pracowników	 oddelegowanych	 do	
realizacji	 projektu	 po	 stronie	 partnera	 zagranicznego,	 uczestniczenia	 we	 wszelkich	
spotkaniach/zebraniach	organizowanych	w	ramach	praktyk/stażu	zagranicznego,	
-	 bieżącego	 informowania	 nauczyciela	 o	 wszelkich	 nieprawidłowościach,	 mających	
wpływ	na	realizację	praktyk/stażu	zagranicznego.	

3. Każdy	 uczeń	musi	 posiadać	dowód	 osobisty	 lub	ważny	 paszport,	 Europejską	Kartę	
Ubezpieczenia	 Zdrowotnego	 (EKUZ),	 zestaw	 odzieży	 i	 obuwia	 niezbędnego	 do	
wykonywania	 prac	 w	 zakładzie	 pracy	 zgodnie	 z	 profilem	 praktyki.	 Uczestnicy	
praktyk/staży	 zagranicznych	 związanych	 z	 gastronomią	 są	 zobowiązani	 do	
zabrania	książeczki	zdrowia	do	celów	sanitarno-epidemiologicznych.	

4. Uczestnik	 praktyk/stażu	 zagranicznego	 stosuje	 się	 do	 wszystkich	 poleceń	 kierownika	
stażu	 i	opiekuna	 oraz	 zobowiązuje	 się	 do	 przestrzegania	 zasad	 organizacyjnych	
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(przeciwpożarowych,	 poruszania	 się	 po	 drogach,	 bhp)	 i	 innych	 przepisów	
obowiązujących	w	miejscu	pobytu	oraz	podczas	wycieczek	i	podróży.	

5. Uczestnicy	z	chorobą	lokomocyjną	zabezpieczają	się	w	lekarstwa	we	własnym	zakresie.	
6. Opiekun	 praktyk/stażu	 zagranicznego	 zabiera	 listę	 uczestników	 z	 numerami	 telefonów	

kontaktowych	 rodziców	 (prawnych	 opiekunów)	 i	 uczestników	 praktyk	 zagranicznych.	
Każdy	 uczestnik	 praktyk/staży	 zagranicznych	 powinien	 obowiązkowo	 włączyć	 usługę	
ROAMINGU	w	telefonie,	którego	numer	podał	w	formularzu	rekrutacyjnym.	

7. Uczestnik	praktyk/	 stażu	 zagranicznego	 zachowuje	 się	w	 sposób	 kulturalny,	 ubiera	 się	
stosownie	do	miejsca	i	warunków	odbywania	stażu	zawodowego.	

8. Od	 godziny	 22.00	 do	 6.00	 uczestnik	 praktyk/stażu	 zagranicznego	 przestrzega	 ciszy	
nocnej	–	zachowuje	ciszę	oraz	przestrzega	regulaminu	miejsca	noclegowego.	

9. Podczas	 odbywania	 praktyk/stażu	 zagranicznego	 zabrania	 się	 kupowania	 napojów	
alkoholowych,	 w	 tym	 również	 wina	 i	 piwa,	 palenia	 tytoniu,	 spożywania	 alkoholu	 oraz	
korzystania	z	jakichkolwiek	substancji	psychoaktywnych	i	używek.	

10. Uczestnicy	praktyk/staży	zagranicznych	zobowiązani	są	dostosować	się	do	godzin	pracy	
ustalonych	 przez	 firmę,	 do	 programu	 dnia,	 godzin	 realizacji	 zajęć	 w	 ramach	 praktyki,	
programu	kulturowego,	posiłków,	pobudki	i	ciszy	nocnej.	

11. Po	zakończeniu	praktyk/staży	zagranicznych	w	danym	dniu	uczniowie	wracają	na	teren	
miejsca	 noclegowego,	 uczestniczą	 we	 wszystkich	 zajęciach	 organizowanych	 zarówno	
przez	zagranicznego	partnera,	a	także	w	organizowanych	z	inicjatywy	oraz	pod	kontrolą	
opiekuna	z	ZSP	CKU	w	Szydłowie.	

12. Bezwzględnie	 zabrania	 się	 oddalania	 uczestników	 praktyk/staży	 zagranicznych	 poza	
teren	zamieszkania	bez	wiedzy	i	zgody	opiekuna.	W	przypadku	samowolnego	oddalenia	
się	 uczestnika	 praktyk/stażu	 kosztami	 poszukiwań	 będą	 obciążeni	 rodzice/prawni	
opiekunowie.	

13. Zabrania	się	korzystania	z	kąpielisk	i	basenów	bez	nadzoru	i	zgody	opiekunów.	
14. Uczestnik	 praktyk/stażu	 zagranicznego	 zobowiązany	 jest	 do	 przestrzegania	 porządku	

w	miejscu	zakwaterowania	oraz	w	swoim	najbliższym	otoczeniu.	
15. W	 przypadku,	 gdy	 uczeń	 w	 sposób	 rażący	 złamie	 regulamin	 podczas	 trwania	

praktyk/staży	 zagranicznych	 (np.	 spożywania	 alkoholu,	 oddalenia	 się	 z	miejsca	pobytu	
bez	 wiedzy	 opiekunów,	 nieprzestrzegania	 poleceń	 opiekunów,	 kradzieży,	 naruszenia	
nietykalności	 osobistej	 innych	 osób	 itp.)	 może	 być	 usunięty	 z	 praktyk/stażu	
zagranicznego	 w	 trybie	 natychmiastowym.	 Rodzice	 (prawni	 opiekunowie)	 zostaną	
powiadomieni	 telefonicznie	 i	 rodzice	 na	 własny	 koszt	 będą	 musieli	 po	 uczestnika	
przyjechać.	 Koszty	 związane	 z	 przerwaniem	 stażu	 (całkowity	 zwrot	 kosztów	
dofinansowania)	ponoszą	rodzice	(prawni	opiekunowie)	uczestnika	stażu.	

16. W	czasie	trwania	praktyk/stażu	zawodowego	zabronione	jest	oddalanie	się	od	grupy	oraz	
opuszczanie	miejsca	odbywania	stażu	zawodowego	bez	zgody	opiekuna.	

17. Wszelkie	niedyspozycje,	dolegliwości,	chorobę	lub	inne	nieoczekiwane	zdarzenia	losowe	
uniemożliwiające	 stawienie	 się	 w	 zakładzie	 pracy,	 Uczestnik	 powinien	 natychmiast	
zgłosić	Opiekunowi	praktyk	lub	Koordynatorowi	projektu,	wskazując	jednocześnie	dzień	
powrotu	 do	 pracy	 celem	 kontynuowania	 praktyk/stażu	 zagranicznego.	 W/w	 osobom	
należy	zgłaszać	 	 	wszelkie	problemy	mające	wpływ	na	bezpieczeństwo	uczestnika	stażu	
i	innych	uczestników.	Nieusprawiedliwiona	nieobecność	jednego	dnia	na	praktykach	
wyklucza	 możliwość	 zaliczenia	 praktyki/stażu	 zagranicznego	 i	 uzyskania	
certyfikatu:	Europass-Mobilność.	
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18. Opiekunowie	 grupy	 nie	 ponoszą	 odpowiedzialności	 za	 pieniądze	 oraz	 inne	 przedmioty	
wartościowe	 uczestników	 (laptopy,	 cyfrowe	 aparaty	 fotograficzne,	 MP3,	 telefony	
komórkowe	itp.).	

19. Uczestnikom	 nie	 wolno	 samowolnie	 przyjmować	 żadnych	 lekarstw,	 poza	 zaleconymi	
przez	lekarza	i	zgłoszonymi	w	Oświadczeniu	przed	wyjazdem.	

20. Uczestnicy	 praktyk/staży	 zagranicznych	 zobowiązują	 się	 do	 wypełnienia	 ankiety	
ewaluacyjnej	 oraz	 raportu	 końcowego	 po	 ukończeniu	 stażu,	 do	 wykonania	 prac	
niezbędnych	 do	 upowszechniania	 wyników	 stażu:	 strona	 www,	 prezentacje	
multimedialne,	fotoreportaże	itp.	
	
	

§7	Zasady	rezygnacji	z	uczestnictwa	w	projekcie	

1. Rezygnacja	 udziału	 w	 projekcie	 możliwa	 jest	 tylko	 w	 uzasadnionych	 przypadkach	
poprzez	 złożenie	 pisemnego	 oświadczenia	 o	 przyczynie	 rezygnacji	 w	 ciągu	 7	 dni,	 od	
momentu	zaistnienia	przyczyn	–	przez	rodzica	lub	prawnego	opiekuna.	

2. Przypadki,	 o	 których	 mowa	 w	 pkt.1	 mogą	 wynikać	 z	 przyczyn	 losowych	 oraz	 natury	
zdrowotnej	i	nie	mogły	być	znane	uczestnikowi	w	momencie	przystąpienia	przez	niego	
do	projektu.	
	
	

§8	Postanowienia	końcowe	

1. Wszelkie	 koszty	 związane	 z	 praktykami/stażem	 zagranicznym	 tj.	 koszty	 podróży,	
zakwaterowanie,	 wyżywienie,	 organizację	 praktyk/staży	 zagranicznych,	 ubezpieczenia	
oraz	 kieszonkowego,	 pokrywane	 są	 ze	 środków	 PO	 WER	 na	 zasadach	 Programu	
ERASMUS+	sektor	Kształcenie	i	szkolenia	zawodowe.	

2. Każdy	 z	 uczestników	 otrzyma	 po	 przyjeździe	 na	 miejsce	 Dziennik	 stażu/praktyk	
zagranicznych	oraz	Indywidualny	wykaz	osiągnięć.		

3. Po	przyjeździe	do	Grecji	uczniowie	zostaną	zapoznani	z	miejscem	pobytu	i	praktyk/staży	
zagranicznych	oraz	pracodawcami.	

4. Podczas	 praktyk/staży	 zagranicznych	 uczestnicy	 systematycznie	 dokumentują	
w	„Dzienniku	stażu”	realizowane	tematy	w	języku	polskim.	

5. Ocena	 pracy	 uczestników	 oraz	 stopnia	 ich	 zaangażowania	 w	 wykonywane	 w	 ramach	
praktyki	 zawodowej/stażu	 zagranicznego	 	 zadania	 zostanie	udokumentowana,	 a	po	 jej	
zakończeniu	 na	 podstawie:	 bieżącego	 raportowania,	 codziennej	 kontroli	 postępów	
uczestników	 dzięki	 nadzorowi	 na	 bieżąco	 ich	 pracy	 oraz	 instruowaniu	 w	 przypadku	
popełniania	 błędów,	 działań	 monitorujących	 nastąpi	 zatwierdzenie	 zdobytych	
kompetencji	 poprzez	 wydanie	 certyfikatu	 potwierdzającego	 odbycie	 stażu	
w	zagranicznym	przedsiębiorstwie,	a	także	dokumentu	Europass-Mobilność.	

6. Jeżeli	 uczeń	 zrezygnuje	 z	 praktyk/stażu	 zagranicznego	 w	 ostatnich	 30	 dniach	
przed	wyjazdem	i	nie	znajdzie	się	uczeń	z	listy	rezerwowej,	który	zdecyduje	się	na	
wyjazd	 w	 ostatniej	 chwili,	 rodzice	 lub	 prawni	 opiekunowie	 pokryją	 poniesione	
koszty	związane	z	organizacją	praktyk/stażu	zagranicznego.	

7. W	 przypadku,	 gdy	 uczeń	 w	 sposób	 rażący	 złamie	 regulamin	 podczas	 trwania	
praktyk/staży	 zagranicznych	 (np.	 spożywania	 alkoholu,	 oddalenia	 się	 z	 miejsca	
pobytu	bez	wiedzy	opiekunów,	nieprzestrzegania	poleceń	opiekunów,	kradzieży,	
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naruszenia	nietykalności	osobistej	innych	osób	itp.)	może	być	usunięty	z	praktyk	
w	trybie	natychmiastowym.	Rodzice	(prawni	opiekunowie)	zostaną	powiadomieni	
telefonicznie	 i	 rodzice	 na	 własny	 koszt	 będą	 musieli	 po	 uczestnika	 przyjechać.	
Koszty	związane	z	przerwaniem	stażu	(całkowity	zwrot	kosztów	dofinansowania)	
ponoszą	rodzice	(prawni	opiekunowie)	uczestnika	stażu.	

8. Za	wszelkie	 szkody	wyrządzone	w	czasie	 podróży	 i	w	 trakcie	 stażu	 zawodowego	
w	sposób	złośliwy,	umyślny	lub	nieodpowiedzialny	–	koszty	ponoszą	rodzice	(lub	
prawni	opiekunowie).	Szkoda	powinna	być	niezwłocznie	wyrównana.	

9. Dyrektor	szkoły	zastrzega	sobie	prawo	zmiany	regulaminu.	
	


