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Regulamin uczestnictwa w projekcie  

p.t. "Mobilność i doświadczenie kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"  

nr: 2017-1-PL01-KA102-035923 współfinansowanym ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) na zasadach Programu Erasmus+  sektor 

Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach projektu  „Ponadnarodowa mobilność 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Projekt  pt. "Mobilność i doświadczenie kluczem do sukcesu na europejskim rynku 

pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach 

projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego”; 

2. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w  Końskich; 

3. Czas trwania projektu obejmuje okres od 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r.; 

4. Główne działania w projekcie: 

 przygotowanie kulturowo – językowo – pedagogiczne uczestników projektu w 

ilości 35 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, które nastąpi w okresie od 

października 2017r. do lutego 2018r.. Przygotowanie obejmuje w szczególności: 

zajęcia kulturowe w ilości 5 godz. lekcyjnych, zajęcia językowe: w ilości 20 godz. 

lekcyjnych z zakresu angielskiego słownictwa zawodowego odpowiednio w 

branżach: kucharz, fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych i z podstaw 

języka portugalskiego (słownictwo ogólne) w ilości 5 godz. lekcyjnych oraz 

warsztaty pedagogiczne w ilości 5 godzin lekcyjnych; 

 staże zawodowe uczestników projektu  wybranych w procesie rekrutacji tj.: 16 

uczniów kształcących się w Branżowej Szkole  I Stopnia  im. gen. Antoniego 

Piwowarczyka, dotychczasowe oddziały klasy II i III zasadniczej szkoły 

zawodowej, kształcących się w zawodach – kucharz – 6 osób, fryzjer – 5, 
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mechanik pojazdów samochodowych – 5, w portugalskich przedsiębiorstwach, 

które zostaną zrealizowane w terminie od 11.02.2018r. do 24.02.2018r.;  

5. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne;  

6. Uczestnikiem projektu jest uczeń, który z własnej inicjatywy wyraził chęć 

uczestnictwa w projekcie składając Formularz zgłoszeniowy do projektu i spełnia 

następujące warunki: 

1) jest uczniem klasy II lub III Branżowej Szkoły I stopnia, kształcącym się w 

zawodach: kucharz/fryzjer/mechanik pojazdów samochodowych; 

2) znajduje się na liście głównej uczestników projektu; 

3) deklaruje gotowość do udziału w całym projekcie obejmującym również etap 

przygotowawczy poprzedzający wyjazd na staż zawodowy oraz ewaluację i 

upowszechnianie po powrocie z wyjazdu. 

7. Biuro Projektu znajduje się w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

w Końskich, ul. Warszawska 53, 26-200 Końskie;  

8. Za obsługę organizacyjną projektu odpowiada: koordynator, pracownik ds. rekrutacji i 

promocji oraz pracownik ds. monitoringu i ewaluacji;  

9. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w Projekcie. 

 

§ 2 

Cele projektu 

1. Celami głównymi projektu są doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych i 

językowych oraz wzrost mobilności zawodowej uczestników; 

2. Cele szczegółowe projektu w odniesieniu do uczestników projektu kształcących się w 

zawodach: kucharz/ fryzjer/mechanik pojazdów samochodowych: 

- doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych realiach 

portugalskiego rynku pracy; 

- stosowanie materiałów, narzędzi, aparatury i technologii wykorzystywanych w 

Portugalii; 

- poprawa znajomości języka angielskiego, w tym umiejętności w zakresie 

komunikowania się z obcokrajowcami;  

- poprawa ocen z przedmiotów zawodowych; 
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- poznanie podstaw języka portugalskiego;  

- zdobycie wiedzy w zakresie kultury, obyczajów, historii i gospodarki 

portugalskiej; 

- lepsze przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; 

- zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia w kraju  i za granicą;  

- nabycie wiedzy w zakresie angielskiego słownictwa zawodowego w branży 

fryzjerskiej, mechanicznej pojazdów samochodowych i gastronomicznej;  

- poznanie różnic międzykulturowych i ich wpływu na sposób zachowania się; 

- doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, współpracy w 

grupie i przestrzegania zasad współżycia społecznego; 

- zdobycie kwalifikacji zawodowych w ramach: systemu akumulowania i 

przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET oraz 

Certyfikatów Europass Mobilność;   

- poznanie rówieśników z innych krajów i wymiana doświadczeń; 

- podwyższenie samooceny i chęci do kształcenia się w wybranym zawodzie; 

- nabycie postaw przedsiębiorczych, umiejętności radzenia sobie w różnych 

sytuacjach życiowych.   

§ 3 

Zakres wsparcia dla uczestników  projektu 

1. Bezpłatne wsparcie oferowane uczestnikom w ramach projektu obejmuje następujące 

działania: 

1) przygotowanie do okresu mobilności obejmujące: 

 zajęcia kulturowe w ilości 5 godz. lekcyjnych; 

 zajęcia językowe: w ilości 20 godz. lekcyjnych z zakresu angielskiego słownictwa 

zawodowego w branżach: kucharz, fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych oraz 

z podstaw języka portugalskiego w ilości 5 godz. lekcyjnych; 

 zajęcia/warsztaty pedagogiczne w ilości 5 godzin lekcyjnych; 

2) wyposażenie w materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do uczestnictwa w 

zajęciach z zakresu wsparcia kulturowo – językowo – pedagogicznego;  
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3) wyposażenie w ubrania robocze i inne środki ochrony indywidualnej niezbędne do 

realizacji staży w zawodach fryzjer, kucharz i mechanik pojazdów samochodowych, 

zgodne z wymaganiami bhp; 

4) staż zawodowy w portugalskich przedsiębiorstwach – czas trwania 14 dni; 

5) uczestnictwo w programie kulturowym podczas pobytu w Portugalii, obejmujące 

zwiedzanie miast: Barcelos, Porto i Braga; 

6) uczestnictwo w 10 godzinnym kursie z jęz. portugalskiego podczas okresu mobilności;  

7) transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie: zdrowotne, od kosztów 

leczenia, OC i NW  

8) kieszonkowe.      

2. Uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające kompetencje nabyte podczas udziału 

w projekcie: 

 Certyfikat Europass – Mobilność służący do potwierdzenia okresów nauki lub 

szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu 

zorganizowanego (określanych jako europejskie ścieżki kształcenia), 

 Zaświadczenie wydane przez szkołę (organizację wysyłającą) potwierdzające  udział 

w przygotowaniu językowo – kulturowo – pedagogicznym; 

 Certyfikat potwierdzający udział w projekcie osób uczących się;  

 Certyfikat ukończenia stażu wydany przez organizację przyjmującą w jęz. angielskim;  

 Certyfikat ukończenia 10 godzinnego kursu języka portugalskiego podczas okresu 

mobilności; 

 Indywidualny wykaz osiągnięć który wyszczególni uzyskane: efekty uczenia się, 

jednostki efektów uczenia się oraz punkty ECVET.  

 

§ 4 

Obowiązki uczestnika projektu 

1. Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie uczestnik wypełnia i podpisuje 

Umowę pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności (osobą 

uczącą się) 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 
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w ramach stosowania ECVET wraz z załącznikami oraz dokumenty 

wykorzystywane do monitorowania i ewaluacji projektu;  

2. W ramach przygotowania językowo - pedagogiczno – kulturowego do okresu 

mobilności zagranicznej, zorganizowanego przez Organizację wysyłającą, każdy z 

uczestników projektu uczestniczy łącznie w 35 godzinach zajęć lekcyjnych, w 

tym:  

 językowych, w tym: z języka angielskiego zawodowego odpowiednio dla 

kierunku: kucharz/fryzjer/mechanik pojazdów samochodowych w ilości 20 

godzin lekcyjnych oraz z języka portugalskiego na poziomie podstawowym 

(słownictwo ogólne) w ilości 5 godzin lekcyjnych;   

 pedagogicznych w formie warsztatów z pedagogiem szkolnym w ilości 5 

godzin lekcyjnych; 

 kulturowych w ilości 5 godzin lekcyjnych. 

3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

- terminowego i systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach 

obejmujących przygotowanie kulturowo – językowo – pedagogiczne do 

wyjazdu na staż do Portugalii, potwierdzając każdorazowo swoją obecność na 

liście obecności. Każdą nieobecność na zajęciach uczestnik projektu jest 

zobowiązany usprawiedliwić u prowadzącego. Pisemne usprawiedliwienie z 

własnoręcznym podpisem pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna 

prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego powinno zostać niezwłocznie 

dostarczone prowadzącemu zajęcia.  Dopuszczalna liczba nieobecności na 

zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin. W przypadku opuszczenia 

więcej niż 20 % godzin przewidzianych na konkretne zajęcia uczeń zostanie 

skreślony z listy uczestników projektu. W tym przypadku na jego miejsce 

zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej z najwyższą ilością 

punktów; 

- uzupełniania wiedzy spowodowanej nieobecnością na zajęciach w ramach 

przygotowania – kulturowo - językowego we własnym zakresie;  

- niezwłocznego poinformowania Koordynatora projektu o ewentualnych 

zmianach danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym do projektu;   
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- posiadania paszportu lub dowodu osobistego ważnego co najmniej na kolejny 

rok kalendarzowy oraz Karty EKUZ ważnej na czas wyjazdu - na miesiąc 

przed terminem wyjazdu na staż zawodowy do Portugalii;  

- uczestnictwa wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi w spotkaniu 

informacyjnym przed wyjazdem na staż zawodowy; 

- niezwłocznego zwrotu wyposażenia otrzymanego od Realizatora projektu i 

kosztów mobilności poniesionych na jego rzecz, w przypadku skreślenia z 

udziału w projekcie lub rezygnacji; 

- przestrzegania Regulaminu wyjazdu na staż zawodowy; 

- 100% obecności na stażu zawodowym; 

- punktualności i terminowości w miejscach odbywania stażu zawodowego; 

- sumiennego realizowania zadań powierzonych przez opiekuna stażu; 

- informowania koordynatora projektu o wszelkich nieprawidłowościach 

związanych z realizacją projektu;  

- terminowego i aktywnego uczestnictwa w programie kulturowym;  

- uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami staży zawodowych i zdawania 

relacji z przebiegu stażu realizowanego w Portugalii;  

- aktywnego uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu - zgodnie z 

założeniami projektu;  

- prowadzenia dzienniczka stażu zawodowego w czasie okresu mobilności;   

- sporządzenia Raportu uczestnika stażu wg ustalonego wzoru w określonym 

przez Koordynatora terminie; 

- aktywnego upowszechniania rezultatów projektu, w szczególności do 

wykonywania: zdjęć, filmów podczas pobytu na stażu, prezentacji 

multimedialnej oraz uczestnictwa w konferencji podsumowującej projekt. 

Pozostałe zadania upowszechniające projekt, uczestnik będzie wykonywał wg 

instrukcji udzielanych przez Koordynatora projektu; 

- uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych organizowanych z 

Koordynatorem w trakcie trwania projektu;  

- zapoznania się, podpisania i przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 
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§ 5 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rezygnację uczestnika projektu z udziału 

w projekcie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji; 

2. Rezygnacja może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn zdrowotnych i losowych w 

terminie do 7 dni od zaistnienia wymienionej sytuacji. Rezygnacja musi być złożona 

na piśmie, do której należy dołączyć stosowne zaświadczenie (np.: kserokopia 

zwolnienia lekarskiego potwierdzonego za zgodność z oryginałem). W przypadku 

uczniów jako osób niepełnoletnich, rezygnacja musi być podpisana przez 

rodzica/opiekuna prawnego;  

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika projektu z udziału w projekcie, Uczestnik 

projektu zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego wyposażenia 

projektowego otrzymanego od Realizatora projektu oraz poniesionych na jego rzecz 

kosztów mobilności.  

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin  uczestnictwa w projekcie  wchodzi w życie z dniem podpisania i 

obowiązuje do zakończenia projektu tj. 31 lipca 2018 r.; 

2. Beneficjent projektu  zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy głównej 

uczestników projektu w przypadku  naruszenia przez niego zasad niniejszego 

Regulaminu. W zaistniałej sytuacji, uczestnik projektu zobowiązany jest do 

niezwłocznego zwrotu otrzymanego wyposażenia projektowego otrzymanego od 

Realizatora projektu oraz poniesionych na jego rzecz kosztów mobilności;  

3. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego 

Regulaminu  w czasie trwania projektu, o czym niezwłocznie powiadomi uczestników 

projektu;  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor 

ZSP nr 2 w Końskich. 

 


