
 
 

Projekt „Po doświadczenia zawodowe do Europy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-081262 realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”  

REGULAMIN UDZIAŁU W PRAKTYKACH 

ZAWODOWYCH 

W GRECJI 

 realizowany przez Zespół Szkół im. Stanisława 

Staszica w Gąbinie 

 

§1 

Postanowienia ogólne  

 

1. Projekt, pn. : „PO DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE DO EUROPY”  

o numerze nr 2020-1-PL01-KA102-081262 realizowany jest przy wsparciu 

finansowym Unii Europejskiej w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność 

edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 

finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie oraz zasady obowiązujące    

uczniów podczas pobytu za granicą. 

3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu , a także rozstrzyganie spraw, które nie są 

uregulowane niniejszym regulaminem, pozostają w gestii dyrektora szkoły. 

4. Wszystkie informacje, dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie 

internetowej placówki www.zsgabin.pl oraz na Facebooku szkoły.  

 

 

 

 

http://www.zsgabin.pl/
http://www.zsgabin.pl/
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§2 

Ogólne założenia projektu 

 

1. Projekt ”Po doświadczenia zawodowe do Europy” realizowany jest przez Zespół 

Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie oraz instytucję przyjmującą 

KARATZIOS-FERFELIS ANTONIOS KARATZIOUFERFELI KYRIKI O.E 

CENTER FOR VOCATIONAL TRAINING. Czas trwania projektu to 12 

miesięcy: od 01 września 2020 do 31 sierpnia 2021 r. 

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 105.912,00  EURO tj.  

451 492,26 PLN. 

Wszelkie koszty związane ze stażem, tj.: koszty podróży, zakwaterowania, 

wyżywienia, organizacji praktyk, ubezpieczenia oraz kieszonkowego, pokrywane 

są z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2. Główne cele realizowanego projektu: 

 przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjno-zawodowej w kraju lub 

zagranicą w środowisku międzynarodowym i realizację europejskiej ścieżki 

kształcenia;  

 wspieranie mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry uczącej; 

 zwiększenie konkurencyjności absolwentów na lokalnym, krajowym oraz 

europejskim rynku pracy, którzy potrafią komunikować się w języku obcym w 

sytuacjach życiowych i zawodowych;  

 podniesienie jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego, zdobycie 

praktycznego doświadczenia oraz doskonalenie umiejętności językowych; 

 promowanie mobilności wśród przyszłych pracowników na europejskim rynku 

pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. 

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

• wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 

• zapoznanie się ze szkolnymi regulaminami, tj.: praktyk zagranicznych i 

rekrutacji uczestników projektu, 

• uzyskanie pozytywnej kwalifikacji komisji rekrutacyjnej, 
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• udział w zajęciach z przygotowania pedagogicznego, kulturowego i 

językowego, 

• podpisanie przed wyjazdem umowy o staż wraz z załącznikami. 

4. Projekt przewiduje wsparcie finansowe dla 58 uczniów klas II, III Technikum w 

Zespole Szkół w Gąbinie, kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik 

hotelarstwa i technik pojazdów samochodowych. 

5. Projekt obejmuje realizację 2-tygodniowych praktyk zawodowych w greckich 

zakładach pracy w grupach objętych opieką nauczyciela uczącego w szkole 

macierzystej oraz przedstawicieli organizacji goszczącej. 

6. Praktyki zawodowe będą realizowane w Grecji w dniach:  31.05.2021 – 11.06.2021. 

Wyjazd na dwutygodniowe praktyki zawodowe zaplanowany jest w dniach:  

30.05.2021 – 12.06.2021r. 

7. Praktyki zagraniczne odbywać się będą w : 

          Technik pojazdów samochodowych 

 ALEXIADI AFOI O.E.Car Repair - Katerini, 2o chlm Ethnikis Odou Katerinis 

- Larisas, 601 00 

 MAROUKAS I ILIAS Car Repair - Larissa, 3 Kipourou Kosta Street, Anatoli, 

413 36 Larissa Greece 

Technik hotelarstwa 

 San Pantaleimon Hotel, Paralia Neou Panteleimona, Paralia Panteleimonos 600 

65, Grecja  

Technik informatyk: 

 Olympia Electronics, 72 km Old National Highway Road, Methoni 603 00, 

Grecja, olympiaelectronics.gr 

 S.T.E.M Robotics Academy, Ηρώων Πολυτεχνείου 194, 41221 Larisa 

https://www.stemrobotics.gr 

https://www.stemrobotics.gr/
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Przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (łącznie 10 dni). Partner 

zagraniczny zorganizuje uczniom czas wolny popołudniami oraz w weekend 

pomiędzy tygodniami praktyk. 

8. Praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ będą traktowane jako 

zajęcia objęte programem szkoły i realizowane w kraju.  

9. Transport odbędzie się autokarem piętrowym Setra 531 DT   

     https://www.sindbad.pl/company/ouroffer/rent-bus-list/6 

 

    a zakwaterowanie uczniowie otrzymają w hotelu  San Panteleimon, adres: Paralia 

Neou Panteleimona, Paralia Panteleimonos 600 65, Grecja, skąd będą dowożeni do 

miejsc praktyk. 

 

§ 3 

Podpisanie umowy o staż 

 

1. Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobligowane do 

podpisania umowy o staż wraz z załącznikami, a także wyrobienie 

EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (EKUZ) i 

podpisanie zgody na przystąpienie do dodatkowego ubezpieczenia. Ponadto muszą 

posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. 

2. Umowa udziału w projekcie wymaga, w przypadku niepełnoletności ucznia, 

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, jak również 

bieżącego informowania o zmianach danych osobowych.  

 

 

 

 

https://www.sindbad.pl/company/ouroffer/rent-bus-list/6
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk02SSJOBST3jQG5FoTz7sBXRMO8Ing:1620294678394&q=hotel+san+panteleimon+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMm1NEoxKNCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexSmfkl6TmKBQn5ikUJOYBmamZufl5CokgaQChgEDtTAAAAA&ludocid=13031041482815236824&sa=X&ved=2ahUKEwiQqPKF5LTwAhXpk4sKHWh6C5YQ6BMwJHoECDAQAg
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§ 4 

Obowiązki uczestników projektu i zasady postępowania podczas pobytu za 

granicą 

 

1. Uczestnicy praktyk 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 stażu są zobowiązani aby: 

1. Godnie reprezentować szkołę w kraju i za granicą. 

2. Respektować polecenia opiekunów praktyk wyznaczonych przez szkołę oraz 

partnera zagranicznego w sposób punktualny i zdyscyplinowany. 

3. Na bieżąco informować opiekunów o wszelkich nieprawidłowościach, 

mających wpływ na realizację stażu. 

4. Uczestniczyć w zajęciach praktycznych zgodnie z wytycznymi i poddawać się 

ocenie. 

5. Efektywnie i z zaangażowaniem wykonywać powierzone zadania. 

6. Prowadzić na bieżąco dziennik praktyk. 

7. Utrzymywać czystość po posiłkach oraz w pokoju. 

8. Mieć stały kontakt z opiekunem – mieć zawsze przy sobie włączony i 

działający telefon komórkowy z roamingiem. 

9. Przestrzegać ciszy nocnej od 22:00 do 06:00 rano. 

10. Przestrzegać zasad panujących w miejscu zakwaterowania i w miejscu stażu. 

11. Nie dyskryminować nikogo ze względu na płeć, wyznanie religijne, orientację 

seksualną, wygląd, przynależność narodową, język, kolor skóry ani ze względu 

na jakikolwiek czynnik. 

12. Przestrzegać w szczególności zakazu spożywania jakichkolwiek napojów 

alkoholowych oraz innych używek i substancji psychoaktywnych.  
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A ponadto: 

1. Podczas podróży, praktyk oraz organizowanych wycieczek uczestnikom nie 

wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna. 

2. Podczas pobytu uczniowie dostosowują się do godzin pracy ustalonych przez 

firmę goszczącą, a wszelkie niedyspozycje fizyczne zgłaszają niezwłocznie 

opiekunom. 

3. Po ukończeniu praktyki w danym dniu uczniowie wracają na teren miejsca 

noclegowego, uczestniczą we wszystkich zajęciach organizowanych przez 

zagranicznego partnera, w szczególności w zajęciach z zakresu przygotowania 

językowego i kulturowego. 

4. Zabrania się surowo uczestnikom stażu oddalania się poza miejsce 

zakwaterowania, bez wiedzy i zgody opiekuna. 

5. Po powrocie do kraju uczestnik ma obowiązek w ciągu 10 dni wypełnić raport 

uczestnika stażu. 

6. Po powrocie ze stażu uczniowie zobowiązani są do czynnego udziału w 

działaniach mających na celu upowszechnianie rezultatów projektu w ramach 

programu ERASMUS+. 

7.  W przypadku, gdy uczeń w sposób rażący złamie regulamin w czasie pobytu 

za granicą (spożywanie alkoholu, nie przestrzeganie poleceń opiekunów, 

kradzież itp.), zostanie w trybie natychmiastowym usunięty z praktyk i 

odesłany do kraju. Koszty związane z przerwaniem stażu z winy ucznia poniosą 

jego rodzice lub prawni opiekunowie (zwrot całkowitych kosztów 

dofinansowania). 

8. Za wszelkie szkody wyrządzone przez ucznia w sposób umyślny, złośliwy lub 

nieodpowiedzialny koszty poniosą rodzice lub jego prawni opiekunowie.  

9. Opiekunowie nie odpowiadają za pieniądze i przedmioty wartościowe (laptopy, 

cyfrowe aparaty fotograficzne, MP3, telefony komórkowe itp.). 

10. Uczestnicy obowiązani są do zgłoszenia się na miejscu zbiórki o godzinie 

podanej na ostatnim spotkaniu przed wyjazdem. 

11. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 
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§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnictwo w praktykach zagranicznych należy traktować jako wyróżnienie i 

formę nagrody dla najlepszych uczniów. 

2. Każdy z uczestników otrzyma przed wyjazdem na praktyki komplet materiałów 

informacyjnych, niezbędne adresy, telefony kontaktowe i alarmowe, dzienniczek 

praktyk, koszulkę i materiały promocyjne oraz kieszonkowe w wysokości 30 EURO. 

3. Po przyjeździe do Grecji uczniowie zostaną zapoznani z miejscem pobytu i praktyk 

oraz pracodawcami. 

4. W trakcie odbywania stażu uczniowie dokumentują w dzienniczku praktyk 

realizowane tematy w języku polskim. 

5. Nabyte za granicą przez uczniów umiejętności zostaną uznane i potwierdzone przez: 

 dokument Europass-Mobilność - wystawiony przez Zespół Szkół w Gąbinie we 

współpracy z organizacją przyjmującą , informujący o nabytych 

umiejętnościach podczas praktyk za granicą, 

 dokument Europass – CV : uczestnicy projektu wraz z pracownikami szkoły, 

przygotują dokument w języku angielskim i polskim, taki dokument zwiększy 

szansę na znalezienie pracy zarówno w kraju jak i poza granicami. 

 Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. 

 zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyk zawodowych w greckich 

zakładach pracy. 

 zaświadczenie potwierdzające ukończenie przygotowania językowego, wydane 

przez szkołę. 

 Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu 

Zawodowym (ECVET). 

 

Opracowała Ludmiła Koprowicz, współkoordynator projektu 


