SZKOLNY REGULAMIN PRAKTYK ZAGRANICZNYCH
§1 Postanowienia ogólne

1. Praktyki zagraniczne są realizowane w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Unii Europejskiej.
2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie, kryteria kwalifikacyjne oraz zasady obowiązujące uczniów podczas
pobytu za granicą.
3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu w zakresie dotyczącym ZCKOiZ, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane
niniejszym regulaminem, pozostają w gestii dyrektora szkoły oraz Partnera Hiszpańskiego.
4. Wszystkie informacje, dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej szkoły.
§2 Ogólne założenia projektu

1. Projekt realizowany jest przez Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego oraz partnera zagranicznego.
2. Celem projektu jest promowanie mobilności wśród przyszłych pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
- zapoznanie się ze szkolnymi regulaminami, tj.: praktyk zagranicznych i rekrutacji uczestników projektu,
- uzyskanie pozytywnej kwalifikacji komisji rekrutacyjnej,
- udział w zajęciach z przygotowania mentalnego, pedagogicznego, kulturowego, zawodowego i językowego,
- podpisanie przed wyjazdem umowy wraz z załącznikami.

4. Projekt przewiduje wsparcie finansowe dla uczniów ZCKOiZ kształcących się w zawodach Technik organizacji reklamy i
Technik cyfrowych procesów graficznych.
5. Projekt obejmuje realizację 3-tygodniowej mobilności w trakcie której uczniowie zrealizują program praktyk zawodowych
oraz program kształcenia kulturowego.
6 .Uczestnicy stażu wybierani są na podstawie jasno określonych kryteriów podawanych do wiadomości wszystkich uczniów
ZCKOiZ.
§3 Przygotowanie kulturowe, językowe, zawodowe i pedagogiczne
1 .Uczniowie zakwalifikowani do projektu mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach z przygotowania pedagogicznego,
kulturowego, zawodowego i językowego, które poprzedzać będą wyjazd na praktyki zagraniczne.
2 .Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
§ 5 Podpisanie umowy o staż

1.Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobligowane do podpisania umowy wraz z załącznikami.
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, a także do poinformowania, z wyprzedzeniem, szkolnego koordynatora projektu o planowanej nieobecności na
zajęciach, pod rygorem skreślenia z listy uczestników projektu.
4.Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie zobowiązuje ucznia do bieżącego informowania o zmianach danych osobowych.
§ 6 Obowiązki uczestników projektu i zasady postępowania podczas pobytu za granicą
1. Praktyki zagraniczne traktowane są jako zajęcia objęte programem szkoły, realizowane w szkole oraz poza terenem szkoły i w
związku z tym uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zgodnego z regulaminem szkoły i ogólnie przyjętych
zasad bezpieczeństwa w czasie całego pobytu na stażu.
Naruszenie zasad regulaminu spowoduje wyciągnięcie surowych konsekwencji wynikających z postanowień regulaminu i
Statutu Szkoły.
2. 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.
3. Uczestnictwo w stażu zagranicznym należy traktować jako wyróżnienie i formę nagrody dla najlepszych uczniów. Dlatego też
uczestnicy stażu zobowiązani są do godnego reprezentowania szkoły w kraju i za granicą.
4. Każdy uczeń musi posiadać dowód osobisty lub paszport, Europejską Kartę Zdrowia i dzienniczek praktyk.
5. Uczestnicy stażu zobowiązani są do:
- punktualności i zdyscyplinowania oraz respektowania poleceń opiekunów praktyk, wyznaczonych przez stronę polską oraz
partnera zagranicznego,
- dołożenia wszelkich starań do realizacji w całości programu praktyk,

- ścisłego przestrzegania regulaminu praktyk, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie,
- realizowania zadań zleconych przez opiekuna praktyk,
- uczestnictwa w imprezach kulturalnych, organizowanych podczas trwania projektu,
- informowania na bieżąco nauczycieli przebywających z uczniami na stażu o wszelkich nieprawidłowościach, mających wpływ
na realizację praktyki i stopień satysfakcji uczestnika,

- bieżącego wypełniania dzienniczków praktyk i kart pracy,
- dbania o ład i porządek na terenie miejsca pobytu,
- dostosowania się do programu dnia, godzin wycieczek, posiłków, pobudki i ciszy nocnej.

- podczas podróży oraz
organizowanych wycieczek uczestnikom nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna.
7. Uczniowie dostosowują się do godzin pracy ustalonych przez firmę goszczącą w porozumieniu z opiekunem praktyk ze
strony partnera zagranicznego – wszelkie niedyspozycje fizyczne należy zgłaszać firmie w tym samym dniu, za
pośrednictwem opiekunów.
8. Uczestnicy zobowiązani są poinformować opiekunów o wszelkich przewlekłych chorobach, branych lekach i ewentualnych
zaleceniach lekarskich dot. Ich zdrowia.
Nieusprawiedliwiona nieobecność jednego dnia na praktykach wyklucza możliwość zaliczenia praktyki i uzyskania
certyfikatu ,,Europass Mobilność".
9. Po powrocie ze stażu uczeń zobowiązuje się do:
- przybycia na wyznaczone przez koordynatora projektów spotkanie, w celu przygotowania i wysłania raportu końcowego
uczestnika, które odbędzie się w terminie do 30 dni po zakończeniu stażu. Po zalogowaniu się, należy raport wypełnić ,
zapisać, wydrukować, podpisać i dostarczyć do koordynatora projektów,
- złożenia koordynatorowi projektu prezentacji multimedialnej oraz dokumentacji zdjęciowej dotyczącącej pobytu na praktyce
zagranicznej,
- uczestnictwa w działaniach promujących program „Młodzież zdobywa doświadczenie w zawodzie”.
§ 7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1.W trakcie realizacji Projektu rezygnacja ucznia z udziału jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym
lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. Oświadczenie to należy
złożyć u koordynatora projektu lub dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn rezygnacji. W przypadku
niepełnoletności uczestnika oświadczenie składają rodzice lub opiekunowie prawni.
2. Rezygnacja w trakcie realizacji projektu bez uzasadnionej przyczyny równoznaczna jest z koniecznością pokrycia przez
uczestnika/rodziców projektu całkowitych kosztów dofinansowania.
3.W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności, przekraczających więcej niż 20 % zrealizowanych zajęć, Realizator
Projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z praktyką, tj.: koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, organizacji praktyk,
ubezpieczenia.
2. Uczestnictwo w praktykach zagranicznych należy traktować jako wyróżnienie i formę nagrody dla najlepszych uczniów.
3. Po przyjeździe do Hiszpanii 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 informujący o nabytych umiejętnościach podczas praktyk za granicą,
- Certyfikat ECVET wystawiony przez partnera hiszpańskiego,
- Europass – paszport językowy potwierdzający odbycie praktyki zagranicznej.
6. Jeżeli uczeń rezygnuje z praktyki zagranicznej po zakupie biletów lotniczych, ponosi koszty związane z przebukowaniem
biletów na inna osobę, bądź, jeżeli taka się nie znajdzie, ponosi całkowite koszty związane z Jego rezygnacją.
7.Uczeń z listy rezerwowej, który zdecyduje się na wyjazd w ostatniej chwili, musi wykazać gotowość pokrycia dodatkowych
kosztów związanych z wyjazdem, np. zakup biletów lotniczych
8.W przypadku, gdy uczeń w sposób rażący złamie regulamin w czasie pobytu za granicą (spożywanie alkoholu, oddalanie się
z miejsca pobytu i od grupy bez wiedzy opiekunów, nie przestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież itp.), może być usunięty z
praktyk w trybie natychmiastowym. Rodzice zostaną o tym powiadomieni telefonicznie i uczeń zostanie odesłany do kraju.
Koszty związane z przerwaniem stażu (zwrot całkowitych kosztów dofinansowania) ponoszą rodzice ucznia..
9.Za wszelkie szkody wyrządzone przez ucznia w sposób umyślny, złośliwy lub nieodpowiedzialny koszty poniosą rodzice lub
prawni opiekunowie. Szkoda powinna być niezwłocznie wyrównana.
10.Opiekunowie nie odpowiadają za dokumenty, pieniądze i przedmioty wartościowe (laptopy, cyfrowe aparaty fotograficzne,
MP3, telefony komórkowe itp.).
11.Uczestnicy obowiązani są do zgłoszenia się na miejscu zbiórki o godzinie podanej na ostatnim spotkaniu przed wyjazdem.
12.Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
Data i podpis ucznia:

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego:

