
      
 

  

REGULAMIN PROJEKTU  
„Praktyki zawodowe - droga do sukcesu” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063894 

współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ 
realizowanego przez Zespół szkół Ekonomicznych w Radomiu 

 
 

I. Informacje ogólne 
 

1. Projekt „Praktyki zawodowe - droga do sukcesu” ASiF o numerze 2019-1-PL01-
KA102-063894 współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 
realizowany jest w okresie od 01.06.2019r. do 31.05.2021r.  

2. Charakterystyka projektu: 
Motywem przewodnim projektu jest zdobycie doświadczeń zawodowych w ramach 
praktyki zawodowej dla uczniów klas trzecich technikum w ZSE w Radomiu. Wszystkie 
działania podejmowane w ramach projektu są związane z podstawą programową  
i programem praktyk. Wykonywane zadania będą służyć pogłębianiu wiedzy oraz 
podnoszeniu kompetencji językowych. Wartością dodaną projektu jest podnoszenie 
jakości pracy szkoły. 

3. Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich technikum w zawodach: 

 Technik logistyk 

 Technik spedytor 
4. Projekt przewiduje pobyt trzech grup uczniów w Hiszpanii / Sevilli. 
5. Językami projektu są język angielski oraz język hiszpański. 
6. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny. Jest realizowany ze środków Unii 

Europejskiej, które pokryją transport (bilety lotnicze, transfer autokarowy, transport 
lokalny: dojazd na i z praktyk - indywidualne bilety elektroniczne), zakwaterowanie, 
wyżywienie, dodatkowe ubezpieczenie, wycieczki, spotkania kulturoznawcze, 
kieszonkowe dla uczniów, kurs języka hiszpańskiego. 

7. Ogólne cele projektu: 
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych 
uczestników w zakresie wykonywania zadań / organizacji pracy w przedsiębiorstwie 
sektora logistyczno - spedycyjnego w obszarze określonym w modułowym Programie 
Kształcenia oraz Porozumieniu o programie stażu, poprawa ich sytuacji na rynku 
pracy oraz rozwój jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSE w Radomiu. 
 
 

II. Zasady uczestnictwa w projekcie 

Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako zajęcia objęte 
ramowym programem nauczania Szkoły i w związku z tym uczniowie zobowiązani są do 
przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i Regulaminie Praktycznej Nauki 
Zawodu 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. 



      
 

  

III. Kryteria wyboru uczniów do mobilności w ramach projektu 

Uczestnicy praktyk wybierani są na podstawie jasno określonych kryteriów podawanych do 
wiadomości wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu. Uczestnictwo  
w praktykach zagranicznych należy traktować jako wyróżnienie i formę nagrody dla uczniów.  

1. Uczestnikiem projektu ASiF może być uczeń klasy III, który z własnej inicjatywy 
wyraża chęć uczestnictwa w projekcie uzupełniając „Formularz zgłoszeniowy ucznia”  
i  w stopniu komunikatywnym posługuje się językiem angielskim. Na etapie rekrutacji 
jest uczniem ZSE klasy II, kształcącym się w zawodzie: technik logistyk, technik 
spedytor oraz pozytywnie przeszedł proces rekrutacji zgodnie z niniejszym 
Regulaminem. 

2. Uczniowie klas II zainteresowani uczestnictwem w projekcie ASiF powinni wypełnić 
własnoręcznie i podpisać „Formularz zgłoszeniowy ucznia”. Dokument należy złożyć  
osobiście u koordynatora projektu p. Maliny Ślarzyńskiej lub w sekretariacie szkoły  
w ciągu 7 dni od otrzymania. 

3. Dokumenty aplikacyjne to: 

 „Formularz zgłoszeniowy ucznia”; 

 Wstępna zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie swojego 
wizerunku; 

 Zgoda rodziców na uczestnictwo w projekcie; 
4. Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego na poziomie A2 – B1. 
5. Kandydat na uczestnika projektu ASiF powinien spełniać następujące wymagania: 

 jest uczniem klasy drugiej w zawodzie technik logistyk, technik spedytor. 

 posiada pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji n/t 
zachowania i zaangażowania w życie szkoły; 

 posiada ważny paszport co najmniej na kolejny rok kalendarzowy lub dowód 
osobisty 

 posiada szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas 
praktyk za granicą, np. komunikatywność, otwartość, poszanowanie innych 
partnerów, reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania. 
 
 

IV. Zasady wyboru 

1. Rekrutacja uczniów odbywać się będzie według ustalonych kryteriów punktowych 
zawartych w Regulaminie rekrutacji. Nabór uczestników przeprowadza Szkolna 
Komisja Rekrutacyjna na podstawie punktacji zapisanej w kryteriach kwalifikacji.  
W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: 

 Dyrektor ZSE w Radomiu – R. Walczak 

 Koordynator projektu/nauczyciel języka niemieckiego – M. Ślarzyńska 

 Kierownik Kształcenia Praktycznego- Marta Mortka 

 Nauczyciel przedmiotów zawodowych – M. Szczepanowska-Bartosiewicz 

 Nauczyciel języka angielskiego – E. Nowak 
2. Komisja Rekrutacyjna wybierze odpowiednio osoby na podstawie podanych 

kryteriów zawartych w Regulaminie Rekrutacji. 



      
 

  

3. Pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć uczniowie o niskim dochodzie lub uczniowie  
w trudnej sytuacji rodzinnej i materialno-bytowej. 

4. W przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie, zostanie skreślony lub nie 
wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych, wolne miejsce zajmie pierwsza  
w kolejności osoba z listy rezerwowej. 

5. W przypadkach losowych rezygnacja z udziału w projekcie odbywa się po rzetelnym 
udokumentowaniu przyczyn.  

6. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w klasach, na stronie szkoły i  na tablicy 
informacyjnej. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół 
Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy 
informacyjnej w ZSE oraz na stronie internetowej szkoły.  

7. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły  
i koordynatora projektu. 

8. Dyrektor szkoły, koordynator i opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany 
wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych. 

 
 

V. Obowiązki uczestnika projektu 
 

1. Rzetelne wypełnianie zobowiązań przed rozpoczęciem stażu (przygotowanie do 
projektu), podczas trwania projektu i po zakończeniu projektu. 

2. Godne reprezentowanie szkoły i kraju  w czasie całego pobytu za granicą. 
3. Przestrzeganie Regulaminu wyjazdu uczestnika stażu. 
4. Uczestniczenie w zajęciach organizowanych podczas pobytu na praktykach, staranne  

i systematyczne prowadzenie dzienniczka praktyk, który będzie jednym z elementów 
zaliczenia oraz oceny z praktyki zawodowej w dokumentacji szkolnej. 

5. Podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i danych 
osobowych w celach upowszechniania i promocji efektów projektu. Podpisanie 
oświadczenia jest dobrowolne, a odmowa jest równoznaczna z rezygnacją  
z możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W czasie wyjazdów grupowych w ramach projektu uczestników obowiązuje 
Regulamin Zachowania oraz regulamin wycieczek szkolnych. 

7. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe, jest zobowiązany do dostarczenia 
kompletu dokumentów: 

 zgoda rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich;  

 karta informacyjna z danymi do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem  
i jego rodzicami/opiekunami.  

 pisemne potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe.  

 zgoda na udzielenie pomocy medycznej i posiadanie karty EKUZ. 
8. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim 

udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego 
ubioru, obuwia, itp. 

9. Uczestnicy projektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń 
koordynatora projektu i opiekunów. 

10. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom: 



      
 

  

 zakaz samodzielnego oddalania się od grupy; 

 zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci (alkohol, narkotyki każdej postaci, 
środki odurzające, papierosy); 

11. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego 
dnia. 

12. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu 
ruchu drogowego itp. 

13. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie  
o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników 
reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania. 

14. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego 
udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną 
zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły. 

15. Za wszelkie zniszczenia i szkody w miejscu zakwaterowania przez ucznia 
odpowiedzialność finansową ponosi uczestnik projektu, a w przypadku uczestników 
niepełnoletnich rodzice / prawni opiekunowie. 

16. W miejscu zakwaterowania wszyscy uczestnicy muszą podporządkować się 
przepisom tam obowiązującym. 
 
 

VI. Wymagana dokumentacja 
 

1. Prawidłowo wypełniona karta wycieczki. 
2. Numer polisy ubezpieczeniowej. 
3. Zgłoszenie wyjazdów do Kuratorium Oświaty i organu prowadzącego. 
4. Lista uczestników sporządzona w 3 egzemplarzach, która powinna zawierać: 

 imię i nazwisko uczestnika wycieczki; 

 data i miejsce urodzenia; 

 numer paszportu lub dowodu osobistego; 

 adres zamieszkania; 

 imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych; 

 numer telefonu uczniów i rodziców. 
5. Zgodę rodziców na uczestnictwo dziecka w programie z oznaczeniem terminu  

i miejsca wyjazdu. 
6. Ubezpieczenie NW każdego uczestnika wyjazdu. 
7. Szczegółowy program i regulamin praktyk. 
8. Przed wyjazdem Dyrektor szkoły wraz z opiekunem zapoznają uczestników i ich 

opiekunów prawnych z Regulaminem, co potwierdza adnotacja z podpisem każdego 
uczestnika i opiekuna prawnego, że został zapoznany i zgadza się z zasadami 
zachowania się podczas wyjazdów grupowych. 

 

 

 



      
 

  

VII. Załączniki 
1. Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział dziecka w projekcie. 
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka. 
3. Zgoda na udział dziecka na mobilność zagraniczną i zgoda na udzielenie pomocy 

medycznej. 
 
 

VIII. Postanowienia końcowe 
 

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo 
zmiany postanowień powyższego Regulaminu. 

2. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 
3. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji 

złożonej z Dyrekcji szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział  
w realizacji projektu. 

4. Treść Regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie 
internetowej szkoły (w zakładce Erasmus+). 

  



      
 

  

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU  
„Praktyki zawodowe - droga do sukcesu” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063894 

współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ 
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RADOMIU 

w latach 2019 /2021 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników oraz uczestnictwa w projekcie  
APPRENTICESHIP – A STEP INTO THE FUTURE” - „Praktyki zawodowe - droga do sukcesu”  
o numerze 2019-1-PL01-KA102-063894 współfinansowanym w ramach programu Unii 
Europejskiej ERASMUS+. 
 
Głównym celem projektu ASiF jest umożliwienie uczniom i uczennicom ZSE w Radomiu 
odbycia praktyki zawodowej zgodnej z ich kierunkiem nauczania w instytucjach partnerskich 
- w celu poprawy efektywności kształcenia w ZSE i uatrakcyjnienia. 
 
Cele szczegółowe dla uczestników:  

 poprawa kompetencji zawodowych; 

 zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty Europass 
CV, Europass Mobility, zastosowanie ECVET); 

 nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego; 

 zwiększenie szans na rynku pracy; 

 stymulowanie przedsiębiorczości młodych ludzi, poczucie inicjatywy; 

 rozwijanie świadomości konieczności dalszego kształcenia; 

 doskonalenie kompetencji międzykulturowych, informatycznych, matematycznych, 
przedsiębiorczych; 

 rozwijanie umiejętności pracy w grupie,  rozwiązywania problemów, kreatywności, 
podejmowania ryzyka i odpowiedzialności; 

 kształtowanie postawy aktywnego Europejczyka, lojalnego, tolerancyjnego  
i świadomego wartości europejskich; 

 zwiększenie otwartości i mobilności zawodowej w przyszłości; 
 

Cele szczegółowe dla kadry: 

 poprawa kompetencji, jakości pracy i metod pracy z uczniem, 

 zrozumienie różnych systemów i praktyk, strategii edukacyjnych w innych krajach, 

 zwiększenie zdolności do inicjowania zmian w kontekście modernizacji i otwarcia 
organizacji na współpracę, 

 doskonalenie znajomości języków obcych, 

 zwiększona świadomość międzykulturowa, 

 większe zrozumienie synergii między edukacją formalną, szkoleniem i rynkiem pracy, 

 zdolność do reagowania na potrzeby osób w niekorzystnej sytuacji, 

 zwiększenie motywacji i satysfakcji, 



      
 

  

 kształtowanie postawy wsparcia dla działań mobilnościowych z udziałem uczniów, 
promowanie działań mobilnościowych wśród uczniów, 

 promocja rozwoju i wdrożenia systemu ECVET, jako elementu idei uczenia się przez 
całe życie i strategii „Europa 2020”. 

 
§ 2. 

INFORMACJE O PROJEKCIE 
 

1. Projekt ASiF realizowany jest w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu w okresie  
01.06.2019r. do 31.05.2021r. 

2. Projekt ASiF jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach 
Programu Erasmus +. 

3. Projekt ASiF skierowany jest do uczniów klas trzecich w zawodach: technik logistyk i 
technik spedytor.   

4. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 42 uczniów. 
5. Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus Plus traktowane są jako zajęcia 

objęte ramowym programem nauczania Szkoły i w związku z tym uczniowie zobowiązani 
są do przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły  
i Regulaminie Praktycznej Nauki Zawodu 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.  

6. Uczestnicy praktyk wybierani są na podstawie jasno określonych kryteriów podawanych 
do wiadomości wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu.  

7. Uczestnictwo w praktykach zagranicznych należy traktować jako wyróżnienie i formę 
nagrody dla uczniów.  

 
§ 3 

PRZEDMIOT PROJEKTU 
 

1. Przedmiotem projektu ASiF jest realizacja 4-tygodniowych zagranicznych praktyk 
zawodowych dla grupy ogółem 42 uczniów, kształcących się w zawodach technik 
spedytor i technik logistyk w następujących terminach i organizacjach partnerskich- 
przyjmujących: 

 

Lp. 
Liczba  

uczestników 
Liczba osób 

towarzyszących 
Kraj docelowy 

Data  
rozpoczęcia 

(bez podróży) 

Data 
zakończenia 

(bez podróży) 

1. 16 2 Hiszpania 06.09.2020   03.10.2020  

2. 16 2 Hiszpania 14.02.2021 13.03.2021 

3. 10 1 Hiszpania 04.04.2021  01.05.2021 

 
Hiszpania – Partner  

EUROMIND PROJECTS SLAVDA CIUDAD DE LINARES 2, 23400 ÚBEDA (JAÉN)  



      
 

  

 
 
 

§ 4 
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO  PROJEKTU 

 
1. W projekcie ASiF mogą uczestniczyć uczniowie klas trzecich, kształceni w zawodach  

technik logistyk oraz technik spedytor w Zespole Szkół Ekonomicznych  w Radomiu. 
2. Uczniowie klas drugich w zawodach technik logistyk, technik spedytor zainteresowani 

uczestnictwem w projekcie powinni wypełnić własnoręcznie i podpisać „Formularz 
zgłoszeniowy ucznia” i złożyć go osobiście w terminie do 7 dni od momentu 
otrzymania go, do  godz. 15.00,  u koordynatora projektu – Pani Maliny Ślarzyńskiej 
lub w sekretariacie szkoły. 

3. Dokumenty aplikacyjne to: 

 „Formularz zgłoszeniowy ucznia”; 

 Wstępna zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie swojego 
wizerunku; 

 Zgoda rodziców na uczestnictwo w projekcie; 
 

§ 5 
KRYTERIA I ZASADY NABORU  UCZESTNIKÓW WYJAZDU  

NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE 
 
Nabór uczestników przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie punktacji 
zapisanej w kryteriach kwalifikacji. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: 

1. Dyrektor ZSE w Radomiu – R. Walczak 
2. Koordynator projektu/nauczyciel języka niemieckiego – M. Ślarzyńska 
3. Kierownik Kształcenia Praktycznego- M. Mortka 
4. Nauczyciel przedmiotów zawodowych – M. Szczepanowska-Bartosiewicz 
5. Nauczyciel języka angielskiego – E. Nowak 

 
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w klasach, na stronie szkoły i  na tablicy informacyjnej. 
Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy 
głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZSE oraz na stronie 
internetowej szkoły.  

 
Przed zaplanowanym wyjazdem Komisja Rekrutacyjna wybierze odpowiednio osoby na 
podstawie podanych niżej kryteriów.  
 

1. Uczestnikiem projektu ASiF może być uczeń klasy III, który z własnej inicjatywy 
wyraża chęć uczestnictwa w projekcie uzupełniając „Formularz zgłoszeniowy ucznia”  
i  w stopniu komunikatywnym posługuje się językiem angielskim. Na etapie rekrutacji 
jest uczniem ZSE klasy II, kształcącym się w zawodzie: technik logistyk, technik 
spedytor oraz pozytywnie przeszedł proces rekrutacji zgodnie z niniejszym 
Regulaminem. 

2. Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania: 



      
 

  

 jest uczniem klasy drugiej o specjalności technik logistyk, technik spedytor. 

 posiada pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji n/t 
zachowania i zaangażowania w życie szkoły; 

 posiada ważny paszport co najmniej na kolejny rok kalendarzowy lub dowód 
osobisty 

 
KRYTERIA REKRUTACJI: 
 
1. Rekrutacja uczniów odbywać się będzie według następujących kryteriów 

punktowych: 

 egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego (20 pkt); 

 suma ocen z przedmiotów zawodowych z I półrocza (oceny śródroczne) w 
klasie II i  ocen rocznych w klasie 1; 

 oceny z zachowania maks. 5 pkt; nie będą rozpatrywane kandydatury  
z śródrocznymi ocenami z zachowania naganną i nieodpowiednią. 

 suma ocen z języka angielskiego, półrocznej i na koniec roku szkolnego  
w klasie 1; 

 opinia wychowawcy klasy, pedagoga, zaangażowanie w życie klasy i szkoły, 
udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych- maks. 5pkt.; 

 rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim- maks. 5 pkt; 

 opinia nauczycieli przedmiotów zawodowych o aktywności i wynikach  
w nauce- maks. 5 pkt; 

 przy czym pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć uczniowie o niskim 
dochodzie lub uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej i materialno-bytowej. 
 

2. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów. 
3. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie  

o wyrażeniu i pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie.  
4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być 

uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu. 
5. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
6. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona   

w dowolnym momencie trwania projektu. 
7. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na 

listach decyduje kryterium premiujące. 
8. Wyniki  rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne. 
9. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z opiekunami/rodzicami 

są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z Koordynatorem projektu  
i Dyrektorem szkoły. 

10. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku 
gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody 
na przetwarzanie danych osobowych z listy uczestników. 

11. Wyłonieni kandydaci przed wyjazdem zobowiązani są do uczestnictwa  
w szkoleniach  kulturowym, pedagogicznym, psychologicznym i merytorycznym,  



      
 

  

w łącznej liczbie 28 godzin  oraz językowym, w łącznej liczbie 45 godzin   oraz do 
pracy własnej nad przygotowaniem się do wyjazdu.  

 
 
 
 
 

§ 6 
ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 
Uczestnikowi projektu, który nie zakwalifikował się do wyjazdu zagranicznego przysługuje 
prawo odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni roboczych od 
ogłoszenia wyników. 

 
§ 7 

OBOWIĄZKI I PRAWA UCZESTNIKA SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO 
 
1. Zakwalifikowany kandydat zobowiązany jest rzetelnie uczestniczyć  

w przygotowaniach do projektu obejmujących 45 godzin szkoleń językowego oraz 28 
godzin kulturowego, pedagogicznego i merytorycznego. 

2. Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się 
zakwalifikował. 

 
§ 8 

REZYGNACJE 
 

1. Nieuczestniczenie w szkoleniach przygotowujących jest równoznaczne z rezygnacją  
z udziału w projekcie.   

2. W uzasadnionych przypadkach rezygnacja powinna być przedstawiona  w  formie 
pisemnej do koordynatora projektu, najpóźniej  tydzień przed rozpoczęciem 
przygotowań  językowego i kulturowego. W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu 
szkoleń, uczestnik zobowiązany jest zwrócić materiały szkoleniowe do koordynatora 
projektu, a jego miejsce zajmie  pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

3. W przypadkach losowych rezygnacja z kursu odbywa się po rzetelnym 
udokumentowaniu przyczyn.  

 
§ 9 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYJAZDU 
 

1. Rzetelne wypełnianie zobowiązań przed rozpoczęciem stażu (przygotowanie do 
projektu), podczas trwania projektu i po zakończeniu projektu. 

2. Godne reprezentowanie szkoły i kraju  w czasie całego pobytu za granicą. 
3. Przestrzeganie Regulaminu wyjazdu uczestnika stażu. 
4. Uczestniczenie w zajęciach organizowanych podczas pobytu na praktykach, staranne                                   

i systematyczne prowadzenie dzienniczka praktyk, który będzie jednym z elementów 
zaliczenia oraz oceny z praktyki zawodowej w dokumentacji szkolnej.  



      
 

  

5. Podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i danych 
osobowych w celach upowszechniania i promocji efektów projektu. Podpisanie 
oświadczenia jest dobrowolne, a odmowa jest równoznaczna z rezygnacją  
z możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 
 
 
 
 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie w każdym czasie. 
3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 
4. Wszelkie sprawy związane z kwalifikacją uczestników i realizacja projektu będą 

rozpatrywane zgodnie z powyższymi postanowieniami, zgodnie zasadami statutu  
i regulaminów szkoły. 

 
 

 


