
   
 

 

LogIT 2 – przyszłość w zawodzie 

 

REGULAMIN WYJAZDU NA STAŻ ZAGRANICZNY 

Praktyki zagraniczne w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów 

i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER 

na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe traktowane są 

jako zajęcia objęte programem szkoły, realizowane w szkole oraz poza terenem szkoły 

i w związku z tym uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i ogólnie 

przyjętych zasad bezpieczeństwa w czasie całego pobytu na stażu. Uczestnicy stażu 

zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zarówno w czasie odbywania praktyk 

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

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.  

1. Uczniowie zobowiązani są do punktualności i zdyscyplinowania, respektowania poleceń 

opiekuna stażu ze strony polskiej, a w czasie odbywania stażu, również opiekuna ze strony 

partnera zagranicznego. 

2. Uczestnicy stażu są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów BHP 

w czasie korzystania z publicznych środków transportu w czasie dojazdów do miejsc 

odbywania stażu, miejsc zakwaterowania, miejsc zwiedzania oraz zasad bezpiecznego 

poruszania się w  trakcie pieszego pokonywania drogi do miejsca odbywania stażu lub 

przejścia po szlakach turystycznych. 

3. Uczestnicy wyjazdu na staż zabierają lekarstwa we własnym zakresie. O lekach 

używanych regularnie przez ucznia rodzice informują opiekunów grup. 

4. Opiekun stażu zabiera listę uczestników z aktualnymi numerami telefonów kontaktowych 

rodziców (prawnych opiekunów) i uczestników stażu. Każdy uczestnik stażu 

obowiązkowo musi posiadać włączoną usługę roamingu.  

5. W czasie podróży, szczególnie w czasie ewentualnych postojów, jak i w czasie 

organizowanych wycieczek, nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna 

grupy.  

6. W czasie całego pobytu za granicą zabrania się: kupowania i spożywania napojów 

alkoholowych,  palenia papierosów poza miejscami do tego przeznaczonymi, korzystania 

z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i używek.  

7. Uczniowie dostosowują się do godzin pracy ustalonych przez firmę w porozumieniu 

z opiekunem praktyk ze strony partnera zagranicznego. Wszelkie niedyspozycje fizyczne 

należy zgłaszać firmie w tym samym dniu, za pośrednictwem opiekunów. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność jednego dnia na praktykach wyklucza możliwość 

zaliczenia praktyki i uzyskania certyfikatu ,,Europass Mobilność" oraz powoduje 

konieczność zwrotu kosztów poniesionych na organizację stażu zagranicznego zgodnie 

z umową o odbycie stażu. W trakcie odbywania stażu uczniowie dokumentują przebieg 

stażu na blogu. Opiekun praktyk kontroluje systematyczność umieszczania wpisów.  



   
8. Uczestnicy zobowiązani są do dostosowania się do programu dnia, godzin wycieczek, 

posiłków, pobudki i ciszy nocnej. Uczniowie uczestniczą we wszystkich zajęciach 

organizowanych zarówno przez zagranicznego partnera, jak i polskich opiekunów grupy. 

Zabrania się oddalania uczestników stażu poza teren zamieszkania bez wiedzy i zgody 

opiekuna. W przypadku samowolnego oddalenia się uczestnika stażu kosztami poszukiwań 

będą obciążeni rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie faktury wystawionej przez 

organizację przyjmującą. 

9. Uczestnicy zobowiązują się dbać o ład i porządek na terenie miejsca pobytu. W czasie 

ciszy nocnej uczestnicy przebywają w swoich pokojach.  

10. W przypadku, gdy uczeń w sposób rażący złamie regulamin w czasie pobytu za granicą 

(spożywanie alkoholu, oddalanie się z miejsca pobytu bez wiedzy opiekunów, nie 

przestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież itp.), może być usunięty z praktyk w trybie 

natychmiastowym. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zostaną o tym powiadomieni 

telefonicznie i są zobowiązani do odebrania swojego dziecka z miejsca odbywania praktyk. 

W przypadku przerwania stażu, w wyniku złamania regulaminu uczestnik zobowiązany 

jest do zwrotu całości kosztów związanych z udziałem w projekcie  tj. kosztów pobytu, 

dojazdu, przygotowania i zarządzania.  

11. Za wszelkie szkody wyrządzone w sposób umyślny, złośliwy lub nieodpowiedzialny 

koszty ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.  

12. Opiekunowie grupy nie odpowiadają za pieniądze i przedmioty wartościowe uczniów 

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

Naruszenie zasad niniejszego regulaminu może także skutkować wyciągnięciem 

konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły. 

 


