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Regulamin udziału w projekcie: 

Staż, doświadczenie, sukces - 

o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000053759 realizowanego w ramach 

sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna - 

Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej programu ERASMUS+ 

finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. 

 

 § 1 Definicje 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

a)    Projekcie – należy przez to rozumieć projekt Staż, doświadczenie, sukceso numerze 2022-

1-PL01-KA121-VET-000053759 realizowany w ramach sektora Kształcenie i szkolenie 

zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna - Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej programu 

ERASMUS+ finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. 

b)    Procesie rekrutacji – rozumie się przez to prowadzenie postępowania w sprawie przyjęcia 

do udziału w projekcie uczniów/uczennic klas drugich i trzecich technikum 2022/23 Zespołu 

Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (ZSGH) w Gdańsku. 

c)    Uczestniczce/Uczestniku – należy rozumieć przez to uczennicę/ucznia Zespołu Szkół 

Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku, która/y została/ł zakwalifikowana/y do udziału w 

Projekcie w drodze postępowania rekrutacyjnego.  

d) Mobilności, staż zagraniczny – okres czasu, w którym uczestniczka/uczestnik przebywa 

za granicą w celu odbycia praktycznego szkolenia zawodowego/praktyki zagranicznej w 

ramach Projektu.  

e) Stażystka/stażysta – uczestniczka/uczestnik projektu, która/y odbywa staż zagraniczny  

w ramach Projektu.  

 

§ 2 Postanowienia ogólne     

1. Projekt Staż, doświadczenie, sukces  o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000053759 

zwany dalej Projektem, realizowany jest przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 

ul. Aleja Legionów 7, 80-441 Gdańsk na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju 

Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 142A i na 

podstawie pełnomocnictwa szczególnego udzielonego dyrektorowi ZSGH Pani Annie Krótki  

do reprezentowania Gminy Miasta Gdańska (Zarządzenie nr 2005/22 Prezydenta Miasta 

Gdańska z dnia 29.09.2022 Prezydenta Miasta Gdańska) we wszystkich sprawach  dotyczących 

uczestnictwa jako beneficjent w programie Erasmus+ zarządzanym w Polsce przez Fundację 

Systemu Rozwoju Edukacji w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 142 A. 
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2. Za realizację Projektu odpowiedzialny jest Zespół Projektowy, który działa w ZSGH na 

mocy powołania przez Dyrektora Szkoły.  

3. Rozstrzygnięcie spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminem, należą do Koordynatora 

Projektu i Dyrektora Szkoły. 

 

 

§3 Informacje o projekcie 

 

1. Projekt jest realizowany w ZSGH ul. Aleja Legionów 7, 80-441 Gdańsk od 01.06.2022 do 

31.08.2023.  

2. Projekt realizowany jest ze środków Komisji Europejskiej (58 337,00 EUR). Udział  

w projekcie jest bezpłatny. Dofinansowanie pokrywa koszty: 

a) podróży, 

b) zakwaterowania 

c) kieszonkowego z przeznaczeniem na wyżywienie w trakcie mobilności, 

d) transportu lokalnego, 

e) ubezpieczenia komercyjnego, w tym ubezpieczenia OC,  

f) biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 

g) udziału w przygotowaniu językowo-pedagogicznym,  

h) materiałów edukacyjnych. 

 

3. Projekt przewiduje wyjazd łącznie 20 uczennic/uczniów klas drugich i trzecich ZSGH 

2012/23 w celu odbycia stażu zawodowego w Hiszpanii (Walencja) w przewidywanym 

terminie od 07.03.2023 do 01.04.2023. Czas pobytu uczestników/uczestniczek za granicą 

wynosi 28 dni łącznie z podróżą. Czas pobytu za granicą może się przedłużyć w zależności 

od wybranego lotu. 

4. Wyjazd na staż zawodowy poprzedzony będzie przygotowaniem językowo-kulturowo-

pedagogicznym, które będzie się odbywać poza szkolnymi zajęciami edukacyjnymi. 

Przewiduje się:  

Ok. 24 godzin lekcyjnych języka hiszpańskiego zawodowego,  

3-4 wykłady po 1,5 h z kulturoznawstwa,  

1 wykład - 1,5h na temat kuchni hiszpańskiej, 

1 warsztaty - 1,5h wykonywanie potraw kuchni hiszpańskiej, 

3-4 warsztaty - po 1,5h – z Panią Psycholog/Pedagog, 

1 wykład - 1,5 – z koordynatorką i opiekunami grup – przygotowanie pedagogiczne, 

1 wykład – z zakresu bezpieczeństwa z przedstawicielem Policji.  

  

 

§4 Cele projektu 

1. Udział w projekcie ma na celu:  

a) nabycie nowych umiejętności zawodowych, 
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b) zwiększenie zdolności do zatrudnienia i mobilności na rynku pracy dzięki 

kompetencjom potwierdzonym dokumentem Europass Mobilność, ECVET  

i referencjami, 

c) wzrost kompetencji językowych, 

d) wzrost poczucia własnej wartości, inicjatywy i przedsiębiorczości, motywacji do 

dalszego kształcenia i zdobywania kolejnych umiejętności,  

e) wzrost umiejętności współpracy w grupie i zespole, 

f) zwiększenie świadomości międzykulturowej, wartości europejskich takich jak 

tolerancja i równouprawnienie, 

g) wzrost prestiżu szkoły w regionie i współpracy ze środowiskiem branżowym, 

h) zwiększenie prestiżu edukacji zawodowej i europejskiego wymiaru ZSGH.  

 

§5 Uczestnicy i kryteria formalne uczestnictwa w Projekcie 

1. W projekcie biorą udział uczennice i  uczniowie klas II i III ZSGH 2022/23, którzy 

pomyślnie przeszli proces rekrutacji.  

2. Uczestniczki/ Uczestnicy projektu muszą wziąć udział w obowiązkowych zajęciach 

językowych oraz w zajęciach z przygotowania kulturowo – pedagogicznego. 

Minimalna frekwencja w zajęciach z języka z języka hiszpańskiego zawodowego 

wynosi 90% i 100% w wykładach i warsztatach. W przypadku nieobecności na 

zajęciach językowych uczestniczka/uczestnik są zobowiązane/ni do przerobienia 

materiału we własnym zakresie i zaliczenia tego materiału. W uzasadnionych 

przypadkach (np. choroba) dopuszcza się nieobecność na 1 wykładzie/ warsztacie za 

usprawiedliwieniem rodzica/ opiekuna/ki / lekarza i sporządzeniem referatu na temat 

treści wykładu (min. 3 strony A4 czcionką Times New Roman rozmiar 12). 

Koordynatorka Projektu zapewnia sobie możliwość weryfikacji usprawiedliwienia. 

Jeśli uczestniczki /uczestnicy  z listy podstawowej nie będą wywiązywali się 

regulaminu uczestnictwa w projekcie, przekroczą minimalną wymagalną frekwencję na 

zajęciach z przygotowania językowo – pedagogiczno – kulturowego lub/i nie będą  

w stanie wykazać się przyrostem wiedzy w zakresie języka hiszpańskiego na 

minimalnym poziomie 50% zostaną przeniesieni na listę rezerwową. W rażących 

przypadkach lekceważenia zajęć i zadań projektowych, braku zaangażowania, braku 

prac domowych, komunikacji z opiekunami grupy uczestniczki i uczestnicy zostaną 

skreśleni z listy podstawowej i udziału w projekcie. Kandydatki i kandydaci z listy 

rezerwowej będą kwalifikowani do udziału w projekcie zgodnie z osiąganymi 

wynikami z języka hiszpańskiego i obecności na zajęciach z przygotowania językowo-

pedagogiczno-kulturowego.   

3. Wyjazd na mobilność i staże traktowane są jako obowiązkowe zajęcia szkolne.  

W związku z tym uczestniczki/uczestnicy zobowiązane/i są do przestrzegania 

regulaminu szkoły oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w czasie całego czasu 
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realizacji projektu, a w szczególności w trakcie odbywania stażu. Naruszenie zasad 

regulaminu Projektu spowoduje wyciągnięcie konsekwencji wynikających  

z postanowień Statutu Szkoły oraz niniejszego regulaminu. 

 

§ 6 Obowiązki uczestnika Projektu  

1. Uczestnicy/uczestnicy projektu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu przez cały 

okres trwania projektu, zarówno w czasie zajęć odbywających się w ramach przygotowania 

językowo-pedagogiczno-kulturowego i działań promujących rezultaty projektu w Polsce, 

jak i odbywania stażu w Hiszpanii.  

2. Wszelkie koszty realizacji Projektu finansowane są przez środki programu Erasmus+, 

a udział w projekcie jest formą wyróżnienia dla uczniów. Stąd od uczestniczek/ków 

projektu wymaga się godnego reprezentowania szkoły w kraju i za granicą oraz godnego 

reprezentowania Polski poza jej granicami. 

3. Uczestniczki/Uczestnicy są zobowiązane/i do brania udziału w zajęciach  

z przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego oraz do aktywnego udziału w akcji 

promowania rezultatów projektu i ewaluacji projektu. Opuszczanie zajęć oraz brak 

przyrostu wiedzy z języka hiszpańskiego może skutkować skreśleniem z listy uczestników 

Projektu. Szczegółowo zostało to ujęte w §5.2 niniejszego regulaminu.  

4. Przed wyjazdem na staż uczestniczki/uczestnicy mają obowiązek podpisania 

przygotowanej przez Zespół Projektowy według wytycznych Agencji Narodowej umowy 

finansowej pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestniczką/ uczestnikiem mobilności – 

osobą uczącą się. Ponadto w trakcie trwania stażu zobowiązani są do punktualności  

i zdyscyplinowania, respektowania poleceń opiekunów praktyk ze strony polskiej, 

opiekuna ze strony instytucji pośredniczącej i opiekunów praktyk w instytucjach 

przyjmujących oraz zgłaszania opiekunom wszelkich naruszeń programu stażu.  

5. W czasie podróży uczestniczki/ uczestnicy zobowiązane/i są do przestrzegania poleceń 

opiekunów grupy. Szczególnie w czasie oczekiwania na lotniskach, nie wolno oddalać się 

od grupy bez zezwolenia opiekuna grupy. Należy stosować się do zaleceń obsługi na 

pokładzie samolotu (zapinanie pasów bezpieczeństwa, wyłączenie telefonów 

komórkowych itp.). 

6. W czasie całego pobytu zagranicą zabrania się: kupowania napojów alkoholowych,  

spożywania alkoholu, korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i używek. 

W przypadku zażywania leków przez uczestniczkę/ uczestnika rodzice lub prawni 

opiekunowie zapewniają odpowiednią ilość leków na czas stażu w Hiszpanii oraz 

informują o tym na piśmie opiekunów grupy. 

7. Stażystki/ stażyści zobowiązane/i są do uczestniczenia w zajęciach praktycznych 

ustalonych przez opiekuna praktyk ze strony firmy pośredniczącej i instytucji 

przyjmującej, dostosowują się do godzin pracy – wszelkie niedyspozycje fizyczne należy 

zgłaszać w tym samym dniu polskim opiekunom grup.  
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8. Stażystki/ Stażyści będą zobowiązane/i do prowadzenia Zeszytu Praktyk, w którym będą 

zapisywać czynności wykonane w każdym kolejnym dniu wraz ze swoimi spostrzeżeniami 

i uwagami na temat pracy na swoim stanowisku oraz oceni swoje przygotowanie 

teoretyczne w stosunku do wymagań pracodawcy. Odbycie stażu będzie potwierdzone 

pieczątką z zakładu pracy lub/i podpisem osoby odpowiedzialnej za stażystę w zakładzie 

pracy. Opiekun/ka stażysty/ki w zakładzie pracy na koniec stażu wystawi ocenę na karcie 

oceny stażysty. Uczestnik/czka będą zobowiązani/e do przedstawienia prowadzonego 

Zeszytu Praktyk w szkole Kierownikowi Szkolenia Praktycznego. Zeszyt Praktyk wraz  

z kserokopią certyfikatu i referencji, ocena wystawiona przez opiekuna/kę praktyk oraz 

złożenie raportu końcowego przez stażystkę/ stażystę będą podstawą zaliczenia stażu  

i  szkolenia praktycznego za czas nieobecności w szkole. Podstawą do wystawienia oceny 

będzie ocena z zakładu pracy, wykonanie zadań projektowych oraz zaangażowanie/ 

postawa stażystki/ stażysty w realizację projektu.  

9. Uczestnicy/Uczestniczki projektu zobowiązani/e są do zapewnienia powodzenia projektu 

oraz aktywnego promowania rezultatów projektu. Dlatego w trakcie stażu muszą zbierać 

odpowiedni materiał fotograficzny, który będzie służył każdemu stażyście/stażystce do 

sporządzenia prezentacji multimedialnej z pobytu na stażu z naciskiem na miejsce stażu. 

Ponadto stażystki/ stażyści odbywające/y staż w gastronomii (kuchnia) będą zobowiązani/e 

do sporządzenia przepisów kuchni hiszpańskiej, w zakładach hotelarskich – do prezentacji 

scenek sytuacyjnych w hotelu. Od stażystów/stażystek wymaga się dostarczania 

materiałów do publikacji (zdjęć, materiałów filmowych, wypowiedzi) sporządzanych 

przez Zespół Projektowy oraz udziału w imprezach, wydarzeniach, akcjach na rzecz 

promowania rezultatów projektu, jego ewaluacji oraz promocji szkoły. Niewywiązywanie 

się z uczestnictwa w działaniach promocyjnych rezultatów projektu będzie skutkowało 

obniżeniem oceny z zachowania, naganą Dyrektora Szkoły lub zwrotem części uzyskanego 

dofinansowania.  

10. Po zakończeniu zajęć praktycznych w danym dniu uczestniczki/uczestnicy wracają na  

miejsce zakwaterowania, biorą udział we wszystkich zaplanowanych zajęciach, w 

szczególności w zajęciach z zakresu kulturoznawstwa (wyjścia i wycieczki 

kulturoznawcze).   

11. Uczestniczkom/ uczestnikom stażu surowo zabrania się oddalania uczestników stażu poza 

teren zakwaterowania bez wiedzy i zgody opiekuna/ki. Również w czasie organizowanych 

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

12. W czasie ciszy nocnej (godzina zostanie wyznaczona przez polskiego opiekuna) 

uczestnicy/ uczestniczki stażu zobowiązani/e są do przebywania w swoich pokojach. 

13. W przypadku rezygnacji uczestnika/ uczestniczki ze stażu w ostatnich 14 dniach przed 

wyjazdem i nie znalezienia ucznia z listy rezerwowej, który zdecyduje się na uczestnictwo 

w stażu, lub w przypadku gdy uczestnik/uczestniczki nie odbędzie stażu w całości  

z własnej winy (np. spóźni się na lotnisko), rodzice lub prawni opiekunowie pokrywają 

koszty poniesione w związku z dofinansowaniem stażu, które nie będą mogły być 

odzyskane tj. koszty przygotowania, koszty ubezpieczenia, rezerwacji biletów, przedpłat 
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dokonanych w instytucji pośredniczącej itp. W momencie zmiany nazwiska uczestnika/ 

uczestniczki stażu przed wylotem, kiedy zakupione pozostaną bilety lotnicze, rodzice lub 

prawni opiekunowie uczestniczki/uczestnika rezygnującej/go z wyjazdu ponoszą koszty 

związane ze zmianą rezerwacji lotniczej. 

14. W przypadku, gdy uczestnik/czka w sposób rażący złamie regulamin praktyki w czasie 

pobytu zagranicą (np. spożywanie alkoholu, oddalanie się z miejsca pobytu bez wiedzy 

opiekunów, nieprzestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież itp.), może zostać usunięty 

definitywnie ze stażu. Rodzice w trybie natychmiastowym zostaną powiadomieni 

telefonicznie i uczestnik/ uczestniczka zostanie odesłany/a do kraju. Koszty związane  

z przerwaniem stażu (zwrot całkowitych kosztów dofinansowania) ponoszą rodzice 

lub prawni opiekunowie uczestniczki/ uczestnika. Za wszelkie szkody wyrządzone w 

sposób umyślny, złośliwy lub nieodpowiedzialny koszty ponoszą rodzice lub prawni 

opiekunowie uczestnika/ uczestniczki.  

15. Uczestniczka/Uczestnik, która/y na półrocze roku szkolnego 2022/23 uzyskają zachowanie 

poniżej poprawnego oraz bardzo niskie wyniki nauczania na wniosek rodziców/ 

opiekunów prawnych/ wychowawcy/ wychowawczyni mogą   zostanie przeniesiona/y na 

listę rezerwową lub skreślona/y z listy uczestniczek/ uczestników. 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

(data i podpis ucznia – Uczestnika/Uczestniczki 

projektu) 

................................................................ 

................................................................ 

(data i podpis Rodzica/Prawnego 

Opiekuna) 

  

Koordynator Projektu Zatwierdziła  

Anna Pawelec  

 

 

Gdańsk, 09.09.2022                                                                                                

 

  

 


