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Regulamin pobytu uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie 
na praktykach zawodowych w Niemczech w ramach projektu: „Europejskie doświadczenie 

w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie” 
realizowanego w Zespole Szkół Technicznych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, numer umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-061869 
 

1.  Uczestnicy praktyki zagranicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

traktowane są 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.  

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

uczniów.  

3. Praktyka zagraniczna trwa nie dłużej niż 4 tygodnie. 

4. Uczestnicy praktyk zobowiązani są do godnego reprezentowania Szkoły w kraju i za granicą oraz do 

przestrzegania Regulaminu Pobytu zarówno w czasie odbywania praktyk w firmach, jak i w czasie 

wolnym od zajęć w dni powszednie oraz w weekendy. 

5. Każdy uczeń musi posiadać dowód osobisty lub paszport, legitymację szkolną, Europejską Kartę 

Zdrowotną lub inny dokument potwierdzający obowiązkowe ubezpieczenie, polisę ubezpieczeniową 

oraz dzienniczek praktyk. 

6. Opiekun zabiera listę uczestników z numerami telefonów kontaktowych rodziców (prawnych 

opiekunów) i uczestników praktyk.  

7. Każdy uczestnik praktyk obowiązkowo musi posiadać włączoną usługę roamingu. 

8. W czasie podróży, szczególnie w czasie postojów, jak i w czasie organizowanych wycieczek, nie wolno 

oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna grupy.  

9. Uczestnicy z chorobą lokomocyjną we własnym zakresie zakupują dla siebie lekarstwa. 
10. Uczniowie zobowiązani są do punktualności i zdyscyplinowania, respektowania poleceń opiekunów ze 

strony polskiej, a w czasie odbywania praktyk, również opiekuna ze strony Instytucji Przyjmującej oraz 

opiekuna praktyk w miejscu odbywania praktyk.  

11. Uczniowie dostosowują się do godzin pracy ustalonych przez firmę w porozumieniu z opiekunem 

praktyk ze strony partnera zagranicznego. 

12. Uczniowie prowadzą dzienniki praktyk, w których zapisują przebieg praktyki, poznane zagadnienia, 

odbyte wycieczki zawodowe. W dzienniku praktyk uczniowie zapisują również poznane niemieckie 

słownictwo zawodowe.  

13. Wszelkie niedyspozycje fizyczne stanowiące przeszkodę w odbywaniu praktyki należy zgłaszać 

w miejscu odbywania praktyk w tym samym dniu, za pośrednictwem opiekunów.  

14. Nieusprawiedliwiona nieobecność jednego dnia na praktykach wyklucza możliwość zaliczenia praktyki 

i uzyskania certyfikatu „Europass Mobilność”. 

15. Dyrektor szkoły wystawia ocenę końcową z odbytych praktyk na podstawie zapisów w dzienniczku 

praktyk, opinii opiekuna praktyk i propozycji oceny opiekuna pedagogicznego. 

16. Przez cały czas pobytu oraz w podróży uczniowie dostosowują się do ogólnego programu. Muszą 

przestrzegać ciszy nocnej, ustalonych pór pobudki, wyjazdów, programów wycieczek. Uczestników 

obowiązuje powrót do miejsca zamieszkania do godziny 21.00 

http://www.zstrzeszow.pl/pliki/leonardo1/regulamin_stazu.pdf#page=4
http://www.zstrzeszow.pl/pliki/leonardo1/regulamin_stazu.pdf#page=4
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17. Każde wyjście w czasie wolnym musi być zgłoszone do opiekuna oraz wpisane do zeszytu wyjść 

(godziny wyjścia i powrotu). 

18. W godzinach od 22.00 do 5.30 uczestnicy są zobowiązani do przebywania we własnych pokojach. 

19. W czasie całego pobytu za granicą zabrania się kupowania napojów alkoholowych, w tym również 

wina i piwa, palenia papierosów oraz innych produktów tytoniowych, e-papierosów, spożywania 

alkoholu, korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i używek.  

20. O lekach używanych przez ucznia, rodzice/prawni opiekunowie informują szkolę w Oświadczeniu 

i zapewniają powyższe leki na cały okres pobytu za granicą. 

21. Każdy uczeń uczestniczy w zajęciach grupowych zorganizowanych przez opiekunów.  

22. W czasie całego pobytu, w czasie wolnym nie wolno samodzielnie korzystać z basenów pływackich, 

innych zbiorników wodnych oraz dyskotek. 

23. Uczestnicy mogą uczestniczyć w imprezach masowych tylko pod nadzorem opiekuna.  

24. Uczestnicy sami dbają o porządek i czystość w pokojach hotelowych, samodzielnie ustalają w nich 

dyżury. Za wszelkie szkody w wyposażeniu hotelu i w czasie podróży w autokarze wyrządzone 

w sposób umyślny, złośliwy lub nieodpowiedzialny koszty ponosi uczeń (jego rodzice lub opiekunowie 

prawni).  

25. W czasie pobytu na praktykach istnieje możliwość indywidualnego wyjazdu do Polski w przypadku 

zdarzeń losowych (np.: ciężka choroba, wypadek, śmierć osoby bliskiej), co skutkuje zwrotem części 

dofinansowania za wsparcie indywidualne przez uczestnika. Indywidualny powrót do Polski jest 

możliwy tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub osoby przez niego wskazanej. 

26. W przypadku gdy uczeń w sposób rażący złamie Regulamin w czasie pobytu za granicą (spożywanie 

alkoholu, oddalanie się z miejsca pobytu bez wiedzy opiekunów, nieprzestrzeganie poleceń 

opiekunów, kradzież, itp.), może być usunięty z praktyk w trybie natychmiastowym. Rodzice/prawni 

opiekunowie zostaną o tym powiadomieni telefonicznie i zobowiązani do odbioru ucznia. Koszty 

związane z przerwaniem praktyk (zwrot całkowitych kosztów dofinansowania) ponoszą rodzice/prawni 

opiekunowie ucznia.  

27. Opiekunowie nie odpowiadają za pieniądze i przedmioty wartościowe uczestników praktyk (laptopy, 

cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony komórkowe itp.).  

28. Uczestnicy obowiązani są do zgłoszenia się na miejscu zbiórki o godzinie podanej na ostatnim 

spotkaniu przed wyjazdem i na stronie internetowej. 

29.  Podczas pobytu na praktykach zagranicznych opiekę nad uczestnikami pełną dwie osoby 

oddelegowane przez dyrektora ZST w Strzyżowie. 

30. Uczestnicy praktyk zobowiązują się do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych oraz raportu końcowego po 

ukończeniu praktyk, a także do wykonania prac niezbędnych do upowszechniania rezultatów Projektu 

(prezentacje multimedialne, fotoreportaże).  

31. Wszelkie koszty praktyk pokrywane są z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja. 

 
Oświadczam, że akceptuję warunki niniejszego Regulaminu. 

 
 
 
………………………………………… ………………………………………… 

Podpis uczestnika  Podpis rodziców 
 (opiekunów prawnych) 


