Załącznik nr 1 - Regulamin Praktyk projektu „Staże zagraniczne – podróż po wiedzę
i doświadczenie” realizowanego przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Staże zagraniczne – podróż po wiedzę i doświadczenie”
§1
Informacje o projekcie
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa
w Zarzeczu w projekcie pt.: „Staże zagraniczne – podróż po wiedzę i doświadczenie”
2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach projektu „Ponadnarodowa
mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
3. Główne cele projektu:
 Zdobycie doświadczeń zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach,
 Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole,
 Rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształcenia, także tych
o charakterze miękkim,
 Podniesienie kompetencji językowych z jęz. angielskiego, w tym specjalistycznego,
przełamanie bariery językowej, zdobycie podstaw z jęz. greckiego,
 Budowa lub wzmocnienie postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności
kulturowej, przełamanie stereotypów,
 Poznanie kultury Grecji,
 Zwiększenie motywacji do nauki, w tym języków obcych, większa wiara we własne siły,
wyższe aspiracje zawodowe, poprawa samooceny,
 Większa samodzielność, obowiązkowość, łatwiejsze radzenie sobie ze stresem,
 Lepsze dopasowanie kompetencji do potrzeb rynku pracy, a w konsekwencji
w przyszłości mniejsze zagrożenie bezrobociem, lepsza sytuacja wyjściowa na rynku
pracy,
 Poznanie specyfiki pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie, zapoznanie się z tamtejszą
branżą,
 Zdobycie certyfikatów o europejskim znaczeniu.
4. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018 r. – 31.08.2019r.
5. W ramach projektu wsparcie otrzyma 50 uczniów kształcących się w zawodach technik
logistyk (30os.) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (20s) .
6. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.
§2
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie/uczennice ZS w Zarzeczu kształcący się w
zawodach technika logistyka oraz technika żywienia i usług gastronomicznych.
2. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez
złożenie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły do kierownika
kształcenia zawodowego.
3. Uczestnik projektu zobowiązany jest posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.
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4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie będzie dostępny na stronie
internetowej szkoły oraz u kierownika i koordynatora projektu.
§4
Zasady organizacji zajęć przygotowawczych do stażu
1. Zajęcia w ramach przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego
zorganizowane będą w budynku ZS w Zarzeczu.
2. Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni
wolne od zajęć dydaktycznych i będą składały się z:
 kursu języka angielskiego zawodowego - 16 godz. dla każdej grupy,
 kursu języka greckiego (podstawy) - 4 godz.
 przygotowania kulturowego – zajęcia mające na celu poznanie kultury i obyczajów Grecji
– 8 godz.
 przygotowanie pedagogiczne - zajęcia z zakresu adaptacji do nowych warunków –
8 godz.
 dodatkowo zorganizowane zostanie spotkanie organizacyjne dot. kwestii logistycznych
i organizacyjnych tj. transport, zakwaterowanie. – 2 godz.
3. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
4. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie
uczestniczyć w organizowanych zajęciach.
5. Każdą nieobecność na zajęciach należy zgłosić wcześniej koordynatorowi projektu.
6. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin.
7. Uczeń może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku nieobecności podczas
powyżej 30 % godzin przewidzianych na dane zajęcia. Na miejsce osoby skreślonej
wchodzi osoba z listy rezerwowej.
§5
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, bądź
przekazywanych bezpośrednio uczestnikowi nieodpłatnego udziału w projekcie,
 otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
 otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,
 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
 uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do stażu,
 100% obecności na stażu w Grecji,
 uczestniczenia w zajęciach kulturowych,
 uczestniczenia w spotkaniach z opiekunami oraz zdawania relacji z przebiegu stażu,
 czynnego uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu,
 sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez kierownika projektu,
 aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu.
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§6
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej w przypadku gdy:
 rezygnacja została złożona na piśmie do koordynatora projektu w terminie do 7 dni
po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób
niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych
w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji.
Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć stosowne
zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie), w przypadku osób niepełnoletnich
rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
§7
Postanowienia końcowe
1. Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw
nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do kompetencji dyrektora ZS
w Zarzeczu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania
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