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FORMALNE ASPEKTY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„EUROPEJSKIE STAŻE ZAWODOWE DROGĄ DO SUKCESU ZAWODOWEGO”  

realizowanego w konsorcjum z Zespołem Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w 

Leżajsku przez Europejską Fundację Edukacji i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój,  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

 

• Udział w projekcie jest bezpłatny.  

• Projekt skierowany jest dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w 

Leżajsku, którzy w roku szkolnym 2020/2021 kształcą się w kierunku technik logistyk.  

• W ramach projektu uczestnicy zakwalifikowani do udziału oraz uczestnicy z listy 

rezerwowej brać będą udział w zajęciach przygotowawczych, które odbywać się będą w 

Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku przed rozpoczęciem 

mobilności.  

• W ramach projektu uczestnicy zakwalifikowani do stażu będą brać udział w działaniach 

upowszechniających rezultaty, które będą odbywać się po zakończeniu mobilności.  

Działania za granicą: 

• Każdy uczestnik będzie miał zapewnione ubezpieczenie NNW, OC i Assistance. 

• Każdy uczestnik będzie miał zapewniony bezpłatny transport, zakwaterowanie i 

wyżywienie w miejscu realizacji praktyk zawodowych.  

• Mobilność w ramach projektu trwa 12 dni, plus 2 dni przeznaczone na podróż.  

• Dobowy wymiar czasu pracy nie będzie przekraczać 8 godzin.  

• Praca w ramach praktyk zawodowych odbywać się będzie przez 5 dni w tygodniu.  

• Uczniowie będą brać udział w programie kulturowym (2 wycieczki całodniowe oraz 4 

wycieczki lokalne 1-4 godzinne), wieczór grecki oraz zajęcia edukacyjno-kulturowe.  

• Każdy uczestnik weźmie udział w obowiązkowym szkoleniu BHP w miejscu realizacji 

praktyki zawodowej.  
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• Każdy uczestnik będzie brać udział w codziennej ewaluacji praktyk zawodowych z 

nauczycielami towarzyszącymi, greckimi opiekunami lub koordynatorem projektu.  

• Opiekunami uczestników projektu w trakcie realizacji zagranicznej praktyki zawodowej 

będą wyznaczeni nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w 

Leżajsku, opiekunowie z instytucji przyjmującej (grecka firma Kika Mobility Training 

Center Ltd. oraz instytucji wysyłającej (Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju).  

Koordynator wraz z Opiekunami odpowiedzialni będą za:  

• wsparcie uczestników w kontaktach z pracodawcami,  

• wsparcie językowe,  

• dbanie o realizację założonego planu praktyk zarówno przez Uczestników, jak również 

przez pracodawców,  

• reagowanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa Uczestników,  

• prowadzenie bieżącej ewaluacji działań,  

• składanie raportów Koordynatorowi.  

Uprawnienia i obowiązki uczestników praktyk  

• Uczestnik praktyk powinien posiadać dokumenty uprawniające go do wjazdu do kraju, w 

którym będzie odbywać się praktyka zawodowa oraz kartę EKUZ.  

• Uczestnik zobowiązany jest do przekazania informacji dotyczących uczuleń, chorób.  

• Uczestnik ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich programowych zajęciach.  

• Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad BHP.  

• Uczestnikom nie wolno spożywać napojów alkoholowych i innych środków 

odurzających, papierosów i e-papierosów.  

• Podczas przebywania w hotelu uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu 

tam obowiązującego.  


