
REGULAMIN PRAKTYK ZAGRANICZNYCH 

odbywających się w ramach projektu „ Nowe doświadczenia – morze możliwości” programu

Erasmus+  nr projektu: 2020-1-PL01-KA102-079914 realizowanego 

w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.

1.  Praktyki zagraniczne traktowane są jako zajęcia objęte programem pracy  szkoły, realizowane w

szkole oraz poza terenem szkoły i w związku z tym uczniowie obowiązani są do przestrzegania

regulaminu zgodnego z regulaminem szkoły i ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w czasie

całego pobytu na praktykach zagranicznych. Naruszenie zasad regulaminu spowoduje

wyciągnięcie surowych konsekwencji wynikających z postanowień regulaminu i statutu szkoły.

2.  Uczestnicy praktyk zagranicznych 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.

3.  Wszelkie koszty praktyk zagranicznych pokrywane są z środków Unii Europejskiej. Uczestnicy

praktyk   zagranicznych zobowiązani są do godnego reprezentowania szkoły w kraju i za granicą.

4.  Uczniowie zobowiązani są do punktualności i zdyscyplinowania, respektowania poleceń opiekunów

praktyk ze strony szkoły, a w czasie odbywania praktyk zagranicznych, również opiekuna ze strony

partnera zagranicznego. Uczniowie znają program praktyk zagranicznych, który otrzymują przed

wyjazdem na praktykę.

5.  W czasie podróży uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń obsługi na pokładzie

samolotu/autokaru/promu (zapinanie pasów bezpieczeństwa, wyłączenie telefonów komórkowych

itp.).

6.  W czasie podróży, szczególnie w czasie oczekiwania na lotniskach, jak i w czasie organizowanych

wycieczek nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna grupy.

7.  W czasie całego pobytu za granicą zabrania się: kupowania napojów alkoholowych, spożywania

alkoholu, korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i używek.  Rodzice informują

koordynatora projektu lekach zażywanych przez ucznia ze względu na stan zdrowia.

8.  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.

9.  W trakcie odbywania praktyk zagranicznych uczniowie dokumentują w Dzienniczku Praktyk

realizowane tematy. Opiekun praktyk w fi rmie wystawia ocenę końcową i krótką opinię o uczniu.



10. Po ukończeniu praktyki w danym dniu uczniowie wracają na teren miejsca noclegowego,

uczestniczą   we wszystkich zajęciach organizowanych przez zagranicznego partnera, w

szczególności w zajęciach z zakresu przygotowania bhp oraz w organizowanych wyjściach i

wycieczkach.

11. Zabrania się surowo oddalania uczestników praktyk zagranicznych poza teren zamieszkania bez

wiedzy i zgody opiekuna.

12. Zabrania się korzystania z kąpielisk i basenów bez nadzoru i zgody opiekunów.

13. W czasie ciszy nocnej (godzina zostanie ustalona przez polskiego opiekuna) uczestnicy przebywają w

swoich pokojach.

14. Jeżeli  uczeń  rezygnuje z praktyk  zagranicznych  w ostatnich  14  dniach  przed  wyjazdem  i  nie

znajdzie się uczeń z listy rezerwowej, który zdecyduje się na wyjazd w ostatniej chwili, lub w

przypadku gdy uczeń nie odbędzie praktyk zagranicznych w całości z własnej winy (np. spóźni się

na autokar, samolot), rodzice ponoszą koszty związane z organizacją praktyk zagranicznych, które

nie będą mogły być odzyskane: koszty przygotowania, koszty ubezpieczenia, rezerwacji biletów,

przedpłaty itp. W przypadku zmiany nazwiska uczestnika praktyk zagranicznych przed wylotem w

momencie gdy zakupione są już bilety lotnicze, rodzice ucznia rezygnującego z wyjazdu ponoszą

koszty związane z kosztami zmiany rezerwacji lotniczej.

15. 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 zostaną

o tym powiadomieni telefonicznie i uczeń zostanie odesłany do kraju. Koszty związane z

przerwaniem praktyk zagranicznych (zwrot całkowitych kosztów dofinansowania) ponoszą rodzice

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

ponoszą rodzice /lub prawni opiekunowie ucznia.

15. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i  przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji

projektu a także wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych projektu.


