
 

 

REGULAMIN STAŻU 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt „Młodzi, Kompetentni, Nowocześni” o nr 2017-1-PL01-KA102-037886 realizowany jest 

przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie.  

2. Projekt jest realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów 

oraz kadry kształcenia zawodowego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Projekt skierowany jest do uczniów technikum o specjalności technik mechanik, technik 

teleinformatyk i technik informatyk.  

4. W projekcie weźmie udział 56 uczniów i 5 opiekunów. 

§ 2 

Zakres i organizacja wsparcia 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

2. W ramach projektu uczniowie odbędą dwutygodniowe praktyki zawodowe 

3. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w: 

 spotkaniu informacyjno-organizacyjnym 

 przygotowaniu kulturowym 

 szkoleniu językowym 

 przygotowaniu teoretycznym 

 warsztatach pedagogicznych 

 2-tygodniowym stażu w Grecji  

 



 

 

4. Zajęcia odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem, który zostanie opublikowany na stronie 

 internetowej szkoły po zakończeniu rekrutacji. 

5. W ramach projektu zostaną pokryte koszty przejazdu i zakwaterowania, wyżywienia, 

2-tygodniowego programu stażowego, uczestniczenia w programie kulturowym, kursach 

przygotowawczych, ubezpieczenia od  odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

§ 3 

Prawa i obowiązki ucznia  

1. Każdy Uczestnik stażu w zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.  

2. Uczestnik ma prawo:  

 brać udział we wszystkich zajęciach programowych  

 wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do Opiekuna 

 

3. Uczestnik ma obowiązek:  

 brać udział we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez 

  Opiekuna lub lekarza;  

 punktualnie stawić się na zajęiach i aktywnie w nich uczestniczyć  

 dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zamieszkania i staż oraz poza jego 

  terenem;  

 stosować się do wewnęrznych regulaminów zajęć;  

 stosować się do poleceń Opiekuna, kierownika wyjazdu; 

 mieć szacunek do innych uczestników, Opiekuna, instruktorów oraz samego siebie;  

 przestrzegać zasad bezpieczeńtwa, a w razie dostrzeżnia sytuacji stwarzająej zagrożnie dla życia 

  i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym Opiekuna lub Kierownika  

  wyjazdu; 

 

 



 

 

 

 zabrać i mieć przy sobie dowód tożsamości, aktualną legitymację szkolną oraz inne posiadane  

  dokumenty  

4. Uczestnikowi stażu nie wolno oddalać sięod grupy poza teren staż lub zamieszkania po zajęciach 

bez wiedzy i zgody Opiekuna. W trakcie całgo wyjazdu obowiązuje bezwzglęny zakaz posiadania  

i zażywania alkoholu, tytoniu oraz narkotyków i innych środków odurzających.  

 

5. Uczestnik oświadcza (podpisując niniejszy Regulamin), iż  

 w razie zagrożnia życia zgadza się (a w przypadku osoby nieletniej oświadczenie rodzica) na 

leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje;  

 przyjmuje do wiadomości, iż ubezpieczenie obowiązuje tylko wówczas, gdy ubezpieczony nie jest 

pod wpływem alkoholu, w przeciwnym wypadku zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów 

wynikających z leczenia (w przypadku ucznia nieletniego oświadcza rodzic)  

6. Rodzic lub opiekun podpisując niniejszy regulamin oświadcza, iż stan zdrowia dziecka pozwala 

na  udział w stażu oraz wyjazd a w przypadku problemów ze zdrowiem oraz specyficznych 

ograniczeń  lub wymagań zdrowotnych powiadomi o tym Opiekuna. 

 

§ 4 

Zakres zadań i oświadczenie Opiekuna 

1. Opiekun świadczy opiekę nad grupą uczestników, a w przypadku uczestników nieletnich 

 odpowiada za ich bezpieczeńtwo.  

2. Opiekun zobowiąany jest do:  

 przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeńtwa i higieny pracy;  

 

 



 

 

 kontroli miejsc zajęć uczestników (terenu, budynku, pomieszczeń oraz dróg do nich 

prowadzących, w szczególności sprawdzenie, czy ich aktualny stan odpowiada wymogom i 

przepisom z zakresu bezpieczeńtwa i higieny;  

 kontroli wyposażenia i stanu urządzeń technicznych, instalacji, sprzętu oraz niezwłoczne 

zgłaszenie Kierownikowi Wyjazdu lub kierownictwu placówki wszelkich spostrzeżnych braków i 

błedów zagrażających zdrowiu i życiu uczestników stażu;  

 natychmiastowego przerwania zajęć (pobytu), gdy stan terenu, budynku, pomieszczenia, sprzętu, 

instalacji, materiału zagraża uczestnikom, pracownikom lub innym osobom;  

 zapoznania uczestników z warunkami i wymogami bezpieczeńtwa i higieny, pouczenie o 

istniejących i mogących zaistnieć niebezpieczeńtwach;  

 kontroli przestrzegania przez uczestników obowiązujących regulaminów zajęć, zachowania, oraz 

nadzór i czujność podczas podróży, zajęć, ćwiczeń wycieczek, w celu wyeliminowania w porę 

przejawów działania nieostrożego lub niezgodnego z wymogami bezpieczeńtwa i higieny;  

 natychmiastowego udzielenia lub zapewnienia uczestnikowi pierwszej pomocy i dalszej opieki w 

razie nieszczęsliwego wypadku, powiadomienie o wypadku kierownika placówki.  

 opieka organizacyjna związana z realizacją programu oraz zrelacjonowanie przebiegu każego dnia 

stażu  

 opieka tłumacza w zakresie bieżących tłumaczeń i konsultacji językowych w zakresie komunikacji 

uczestników stażu z organizatorami (pracodawcami, rzemieśnikami, instruktorami praktycznej 

nauki zawodu) w zakresie słownictwa i zwrotów zawodowych z języka angielskiego na język 

polski i z języka polskiego na język angielski oraz pomoc językowa w rozwiązaniu potencjalnych 

kwestii organizacyjnych związanych z programem stażu  

 

 



 

§ 5 

Zakres zadań Organizacji Wysyłającej 

 

1. Organizator zapewni nieodpłatnie wszystkim uczestnikom:  

 wykwalifikowaną i doświadczoną opiekę zgodnie z zakresem zadań i oświadczeń określonych w 

niniejszym regulaminie oraz porozumieniu o programie zajęć i porozumieniu o zapewnieniu jakości 

mobilności;  

  transport wykupiony w firmie transportowej posiadającej wszelkie uprawnienia do przewozu 

osób na trasach międzynarodowych, wyżwienie, noclegi oraz miejsca organizacji staży zawodowych w 

trakcie wyjazdu zgodnie z celami projektu;  

  ubezpieczenie uczestników w zakresie OC, NNW oraz zdrowotne w trakcie podróż i pobytu na 

staż  

 

§ 5 

Zakres odpowiedzialności i inne postanowienia 

1. Uczestnik (lub rodzice, opiekunowie prawni ucznia niepełoletniego) ponoszą odpowiedzialnośc za 

szkody wyrządzone przez uczestnika podczas wyjazdu (podróży, pobytu w miejscu noclegu, zajęć 

edukacyjnych ), jeżli wyrządzone zostały w wyniku złej woli lub w wyniku niestosowania się do 

przekazanych instrukcji lub regulaminów i nie mogą zostać pokryte w ramach wykupionego 

ubezpieczenia.  Oświadczenia woli w imieniu uczestnika nieletniego składa Rodzic (Opiekun 

Prawny) 

 

 

 

 



 

2. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, pieniądze,  bagaż pozostawiony bez 

opieki podczas pobytu oraz w środkach transportu.  

3. W przypadku poważego naruszenia Regulaminu Stażu uczestnik może zostać skreśony z listy 

 uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z miejsca stażu na koszt 

 własny lub rodziców/opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich. 

4. Wszystkie sprawy nieuregulowanie niniejszym Regulaminem Stażu rozstrzygane będą w drodze 

negocjacji z uczestnikiem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydujące zdanie 

ma Dyrektor szkoły. 

 

Podpis Koordynatora                Podpis Uczestnika  

 

 

 

Podpis/Opiekuna  

 


