Regulamin zagranicznych praktyk zawodowych
w Budapeszcie (Węgry), w Mediolanie (Włochy) oraz w Wiedniu (Austria)
realizowanych przez uczniów Technikum o profilach: spedytor, elektryk
oraz żywienie i usługi gastronomiczne
w I Zespole Szkół we Wschowie w roku szkolnym 2018/2019
Praktyki zawodowe realizowane są w ramach projektu: „Dobra profesja otwiera wiele
drzwi" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048797 w ramach
projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry
kształcenia zawodowego” w latach 2014 -2020.
1. Praktyki zagraniczne w ramach PO WER traktowane są jako zajęcia objęte ramowym programem
nauczania Szkoły i w związku z tym uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zgodnego
z postanowieniami zawartymi w Statucie Szkoły i Regulaminie Uczniów oraz ogólnie przyjętych zasad
bezpieczeństwa w czasie całego pobytu na praktykach. Naruszenie tych postanowień i zasad
spowoduje wyciągnięcie surowych konsekwencji wynikających z postanowień Statutu Szkoły.
2. Praktyki zagraniczne trwają 2 tygodnie w terminach:
 TŻiUG oraz TS : 16.02 – 02.03.2019
 TEL: 27.04 – 11.05.2019
3. Uczestnicy praktyk zobowiązani są do godnego reprezentowania Szkoły w kraju i za granicą oraz do
przestrzegania Regulaminu Pobytu zarówno w czasie odbywania stażu w placówce kształcenia
zawodowego, jak i w czasie wolnym od zajęć w dni powszednie oraz w weekendy.
4. Każdy uczeń musi posiadać dowód osobisty lub paszport, Europejską Kartę Zdrowotną (należy
załatwić indywidualnie w delegaturze NFZ – jest bezpłatna) oraz dzienniczek praktyk.
5. Każdy uczestnik praktyk obowiązkowo musi posiadać włączoną usługę roamingu.
6. Uczestnicy zakwalifikowani do odbycia praktyk zagranicznych zobowiązani są do uczestnictwa
w zajęciach w ramach przygotowania pedagogicznego , językowego i kulturowego, odbywających się
w godzinach popołudniowych lub w dni wolne od nauki na terenie szkoły. W przypadku
usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, uczeń ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela
prowadzącego zajęcia w celu ustalenia sposobu nadrobienia materiału.
7. Uczestnicy mają obowiązek punktualnego stawienia się do odjazdów autokaru na początku
wyjazdu, na końcu oraz w trakcie wycieczek w wyznaczonych miejscach.
8. Uczestnicy stażu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów bezpieczeństwa (w czasie
podróży, w trakcie odbywania stażu, w hostelu, w czasie realizacji programu kulturalnego itd.)
9. W czasie podróży, szczególnie w czasie postojów, jak i w czasie organizowanych wycieczek, nie
wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna grupy.

10. Zabrania się oddalania uczestników stażu poza teren zamieszkiwanego hostelu bez wiedzy i zgody
opiekuna. Opiekun musi być na bieżąco informowany o każdym wyjściu uczestników z hostelu
i miejscu ich przebywania (zakupy, spacery itd.)
11. Uczestnicy stażu zobowiązani są dbać o ład i porządek w pokojach hostelowych.
12. Uczestnicy zobowiązani są do dostosowania się do rozkładu dnia, godzin wycieczek, posiłków,
pobudki i ciszy nocnej.
13. Uczestnicy zobowiązani są do punktualności i zdyscyplinowania, kulturalnego zachowania się oraz
respektowania poleceń opiekunów ze strony polskiej, a w czasie odbywania stażu, również opiekuna
ze strony Instytucji Przyjmującej oraz opiekuna praktyk w miejscu odbywania praktyk.
14. W przypadku dolegliwości zdrowotnych należy natychmiast zgłosić się do opiekuna. Wcześniej
należy zgłosić ewentualne choroby, np. lokomocyjna i zażywane leki.
15. Za wszelkie uszkodzenia w autokarze czy w zamieszkiwanym hostelu zaistniałe
z winy uczestnika, odpowiada on sam. Rodzice uczestników projektu, którzy dopuszczą się dewastacji
cudzego mienia, zostaną obciążeni kosztami zakupu lub naprawy.
16. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających i innych używek,
używania wulgarnego słownictwa oraz palenia papierosów.
17. Uczestnicy mają obowiązek przebywać w swoich pokojach w godzinach 22:00 - 6:30.
18. Uczestnicy dokumentują przebieg stażu poprzez prowadzenie dzienniczka praktyk oraz inną
dokumentację, typu: prezentacja, film dydaktyczny przedstawiający nabyte umiejętności czy
dokumentację fotograficzną.
19. Nieusprawiedliwiona nieobecność jednego dnia na praktykach wyklucza możliwość zaliczenia
praktyki i uzyskania certyfikatu „Europass Mobilność”.
20. W czasie pobytu na praktykach nie ma możliwości indywidualnego wyjazdu do Polski.
21. W przypadku gdy uczeń w sposób rażący złamie Regulamin w czasie pobytu za granicą
(spożywanie alkoholu lub środków odurzających, oddalanie się z miejsca pobytu bez wiedzy
opiekunów, nieprzestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież, itp.), może być usunięty z praktyk
w trybie natychmiastowym. Rodzice/prawni opiekunowie zostaną o tym powiadomieni telefonicznie
i zobowiązani do odbioru ucznia. Koszty związane z przerwaniem praktyk (zwrot całkowitych kosztów
dofinansowania) ponoszą rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
22. Uczestnicy praktyk zobowiązują się do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych oraz raportu
końcowego po ukończeniu praktyk, a także do wykonania prac niezbędnych do upowszechniania
rezultatów Projektu (prezentacje multimedialne, fotoreportaże itp. ).
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuję jego warunki.
…………………………
Data i podpis uczestnika

…………..…………………………………………
Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

