
 

 

 

REGULAMIN STAŻU 

Projekt Erasmus+ „Staże zagraniczne jako aktywna forma podnoszenia kompetencji młodzieży” 

o nr 2020-1-PL01-KA102-079948 realizowanego w ramach Programu Erasmus +, 

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

 

1. Projekt Erasmus+ pt. „Staże zagraniczne jako aktywna forma podnoszenia kompetencji młodzieży” 

jest skierowany do uczniów 3 specjalizacji: technik ekonomista, technik logistyk i technik spedytor. 

2. Projekt zakłada mobilność 78 uczniów i 7 opiekunów.  
3. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas  II i III wymienionych w punkcie 1 specjalizacji.  

4. Praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ traktowane są jako zajęcia objęte programem 

kształcenia szkoły i w związku z tym uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu 

zgodnego z regulaminem szkoły i ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa podczas całego 

pobytu na praktykach. Naruszenie zasad regulaminu spowoduje wyciągnięcie surowych 

konsekwencji wynikających z postanowień i Regulaminu Szkoły.  

5. Uczestnicy stażu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zarówno w czasie odbywania praktyk 

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

6. Wszelkie koszty uczestnictwa w praktykach pokrywane są ze środków programu Erasmus+ sektor 

Kształcenie i szkolenia zawodowe.  

7. Główne cele projektu:  

• zdobycie większej liczby doświadczeń zawodowych,  

• uczestnictwo w stażu zawodowym wysokiej jakości, w trakcie którego praktykant będzie 

mógł wykonywać ciekawe, realnie związane z jego specjalizacją zadania,  

• rozwój różnorodnych kompetencji zawodowych poprzez praktykę,  

• poznanie zagranicznych zakładów, specyfiki i rynków pracy,  

• rozwój kompetencji językowych, przełamanie bariery językowej, poszerzenie słownictwa w 

zakresie specjalizacji zawodowej,  

• wzrost szans na rynku pracy, także poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów 

je potwierdzających,  

• pokonanie obaw przed szukaniem pracy poza regionem i krajem zamieszkania.  

8. Postępowanie kwalifikacyjne:  

a) Rekrutację poprowadzi powołany przez dyrektora Zespół Rekrutacyjny w składzie: koordynator, 

nauczyciel jęz. angielskiego oraz po 1 nauczycielu przedmiotów zawodowych z każdej specjalizacji.  

b) Uczestnicy zostaną wybrani w toku procesu rekrutacyjnego. Przyjęto 3 wymogi konieczne do 

spełnienia, aby móc wziąć udział w projekcie. Są to: przynależność do grupy docelowej, brak 

przeciwwskazań zdrowotnych do wyjazdu oraz przynajmniej komunikatywna znajomość języka 

angielskiego (na etapie 1. zostanie weryfikowana wyłącznie na podstawie dokumentów, a na 2. 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej).  

c) Uczniowie chętni do wzięcia udziału w rekrutacji muszą w wyznaczonym terminie złożyć wymagane 

dokumenty, w tym formularz rekrutacyjny i zgodę rodziców na wyjazd.  

d) Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej 

szkoły;  

e) Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien złożyć w sekretariacie 

szkoły formularz zgłoszeniowy;  

f) Zakwalifikowanie ucznia na praktyki zawodowe zostanie dokonane na podstawie skali punktowej:  

• Średnia z ocen z przedmiotów zawodowych (średnia 5 i powyżej – 6 p., 4,6-4,99 – 5., 4,2-4,59 

– 4 p., 3,8-4,19 – 3., 3,5-3,79 – 3 p., poniżej – 0 p.)  

• Ocena z zachowania (wzorowe – 6p., bardzo dobre – 4 p., dobre – 2., poniżej 0 p.) 

• Ocena z jęz. angielskiego (celujący – 6p., bardzo dobry – 5p., dobry – 4p., dostateczny – 2p.)  

• Średnia z ocen z przedmiotów maturalnych - polski i matematyka (5,5-6 – 6 p., 4,5-5,49 – 5., 

4-4,49 – 4 p., 3,5-3,99 – 3., 3-3,49 – 2 p., 2,5-2,99 – 1p.)  

• Frekwencja (98-100% - 6p., analogicznie co 2% - kolejny próg punktowy).  



 

 

 

g) Drugi etap rekrutacji zakłada przeprowadzenie przez Zespół Rekrutacyjny 

rozmowy kwalifikacyjnej. Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące czynniki:  

• motywacja do udziału w projekcie (0-2p.),  

• umiejętności komunikacji w języku angielskim (0-6p.). Na tym etapie ZR może uznać, że 

uczeń nie spełnia trzeciego wymogu koniecznego i wyłączyć go z procesu rekrutacji.  

h) Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i 

rezerwowej dla każdej specjalizacji. W razie uzyskania takiej samej liczby punktów decyzję 

podejmuje ZR uwzględniając np. mniejsze szanse ucznia (muszą być poświadczone dokumentem lub 

opinią wychowawcy).  

i) Od wyników rekrutacji można odwołać się w formie pisemnej do dyrektora szkoły ciągu 5 dni od 

ogłoszenia list. Odwołanie ma zostać rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych. Po zakończeniu tych 

procedur ogłoszona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń jest ostateczna lista uczestników oraz 

lista rezerwowa.  

9. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zagranicznych praktykach zobowiązani są do 100% 

frekwencji w zajęciach przygotowawczych, tj.:  

• 35 godzin na przygotowanie językowe (j. angielski i j. grecki)  

• 4 godziny na przygotowanie kulturowe  

• 6 godzin na przygotowanie pedagogiczne  

• 6 godzin na przygotowanie organizacyjne  

10. Zajęcia przygotowawcze odbywać się będą według ustalonego harmonogramu.  

a) Przygotowaniem objęci zostaną uczniowie zakwalifikowani do projektu: z listy głównej – 

obowiązkowo, z listy rezerwowej – dla chętnych.  

b) W przypadku, gdy uczeń nie będzie brał udziału we wszystkich zajęciach przygotowawczych Zespół 

Projektowy może zdecydować o wykreśleniu go ze wspomnianych list.  

11. Uczestnicy stażu zobowiązani są do godnego reprezentowania szkoły w kraju i za granicą.  

12. Szkoła zapewnia uczestnikom stażu:  

a) transport międzynarodowy (na trasie Leżajsk – Erateini – Leżajsk)   

b) transport lokalny (dojazd na miejsca praktyk i na organizowane wycieczki w ramach programu 

kulturalnego)  

c) odpowiednie ubezpieczenie  

d) zakwaterowanie przez cały okres stażu  

e) wyżywienie przez cały okres stażu 

f) testy na COVID 

13. Uczestnicy stażu muszą posiadać dowód osobisty/paszport i Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego (EKUZ)  

14. Uczniowie zobowiązani są do punktualności i zdyscyplinowania, respektowania poleceń opiekunów 

praktyk ze strony polskiej, a w czasie odbywania stażu, również opiekuna/pracowników 

oddelegowanych do realizacji projektu po stronie partnera zagranicznego.  

15. Praktyka trwa 14 dni. W tym czasie na zajęcia przeznaczonych jest 10 dni roboczych. Program 

kulturowy realizowany jest wyłącznie w dni wolne od zajęć merytorycznych (4 dni).  

16. Przewidziane są 2 dni na podróż – 1 dzień na podróż do Grecji i 1 dzień na podróż powrotną do Polski.  

17. W czasie podróży uczestnicy zobowiązani do przestrzegania wszystkich poleceń obsługi autokaru.  

18. W czasie podróży i pobytu zagranicą zabronione jest oddalanie się od grupy bez wyrażenia zgody 

przez opiekuna. 

19. W czasie całego pobytu za granicą zabrania się: kupowania i spożywania napojów alkoholowych, 

palenia papierosów oraz korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych. 

20. O lekarstwach używanych przez ucznia rodzice informują szkolę w odpowiednim oświadczeniu  

21. Uczniowie mają obowiązek dostosowania się do godzin pracy ustalonych przez firmę zagraniczną, 

programu kulturowego, posiłków, pobudki i ciszy nocnej.  

22. Jakiekolwiek niedyspozycje fizyczne należy niezwłocznie zgłaszać partnerowi za pośrednictwem 

opiekunów. Nieusprawiedliwiona nieobecność jednego dnia na praktykach wyklucza możliwość 

zaliczenia stażu i uzyskania certyfikatu ,,Europass Mobilność”.  

 



 

 

 

 

 

 

23. Podczas praktyk uczniowie systematycznie dokumentują w „DZIENNICZKU PRAKTYK” realizowane 

tematy.  

24. Uczestnicy zobowiązani są do dostosowania się do programu dnia oraz godzin realizacji zajęć w 

ramach praktyk.  

25. Zabrania się oddalania uczestników praktyk poza teren zamieszkania bez wiedzy i zgody opiekuna.  
26. Jeżeli uczeń rezygnuje z praktyk w ostatnich 14 dniach przed wyjazdem i nie znajdzie się uczestnik z 

listy rezerwowej, który zdecyduje się na wyjazd „w ostatniej chwili” lub gdy uczestnik nie odbędzie 

praktyk z przyczyn tylko od niego zależnych (np. nie będzie posiadał wymaganych dokumentów lub 

spóźni się na miejsce zbiórki przed wyjazdem), rodzice ponoszą koszty związane z organizacją 

praktyk, które nie będą mogły być odzyskane.  

27. W przypadku, gdy uczeń w sposób rażący złamie regulamin podczas pobytu za granicą może zostać 

usunięty z praktyk w trybie natychmiastowym. Koszty transportu powrotnego takiego ucznia 

ponoszą rodzice.  

 

 

 

 

…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 

podpis ucznia     podpis rodzica/opiekuna prawnego 


