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Regulamin uczestnictwa w projekcie 2021-1-PMU-4214, pt. „Mobilność 

zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów 

i kadry "Iwaszkiewicza" w Sochaczewie”  

1. Przedsięwzięcie 2021-1-PMU-4214, pt. „Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju 

kluczowych kompetencji uczniów i kadry "Iwaszkiewicza" w Sochaczewie” realizowanego 

w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, 

ul. Chopina 99A, 96-500 Sochaczew.  

3. Partnerem przedsięwzięcia jest grecka instytucja przyjmująca Platon School, Ganochora, 60100 

Katerini, Grecja który odpowiedzialny jest za przeprowadzenie procesu kształcenia zawodowego 

w Grecji.  

4. Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, 

kształcących się w profilach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik reklamy, technik 

handlowiec.  

5. W projekcie weźmie udział łącznie 20 uczniów oraz 3 nauczycieli pełniących rolę opiekunów. Grupa 

objęta projektem weźmie udział w mobilności: planowana realizacja 17.10.2022 – 28.10.2021, 

w której weźmie udział 20 uczniów z kierunków kształcenia technik: ekonomista, handlowiec, 

rachunkowości, reklamy. 

6. Materialnym rezultatem projektu będzie opracowanie profesjonalnych profili na portalu Facebook 

promujących regiony skąd pochodzą partnerzy projektu, a także broszur i ulotek poświęconych 

projektowi. Dzięki rozbudowanemu programowi mobilności możliwe będzie zwiększenie 

i umocnienie kluczowych umiejętności uczniów, wzrost wiedzy, a także właściwych postaw 

społecznych, obywatelskich, kulturowych oraz osobistych. Projekt ma również przeciwdziałać 

wykluczeniom społecznym angażując w działania młodzież o zmniejszonych szansach.  

7. Udział w przedsięwzięciu jest całkowicie darmowy dla jego uczestników, wszelkie koszty związane 

z działaniami przygotowawczymi, organizacją i realizacją praktyk, logistyką pokrywa Szkoła 

z dofinansowania przyznanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

9. W związku z realizacją przedsięwzięcia w okresie pandemii COVID-19 terminy, jak i założenia mogą 

ulec zmianom. O wszystkim uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.  

10. Uczniowie oraz rodzice (opiekunowie) są świadomi, iż rekrutacja i realizacja projektu realizowana 

jest w okresie po pandemii COVID-19 i w przypadku zakwalifikowania ucznia do projektu obawa 

przed zakażeniem korona wirusem nie może stanowić podstawy rezygnacji z udziału 

w projekcie.  
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11. Uczestnicy Projektu, zostaną zakwalifikowani do udziału w mobilności na podstawie procedury 

rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele 

Szkoły. 

12. W trakcie rekrutacji jak i realizacji całego przedsięwzięcia mają zastosowanie zasady 

równego  i sprawiedliwego dostępu do informacji o projekcie.  

15. W projekcie uczestniczyć mogą Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie 

uczęszczający do klas o profili kształcenia objętych niniejszym projektem.  

16. Udział w projekcie jest bezpłatny, wszystkie koszty związane z mobilnością i organizacją praktyk,  

działania przygotowawcze są pokrywane przez Szkołę z dofinansowania z Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

17. Czas trwania mobilności dla jednego uczestnika wynosi 12 dni. Maksymalnie jeden dzień 

bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu pobytu oraz maksymalnie jeden dzień następujący 

bezpośrednio po zakończeniu okresu pobytu zostanie przeznaczony na podróż. 

18. W ramach mobilności 2 dni (weekend) zostaną wykorzystane na realizację programu kulturalnego. 

19. Zgodnie z przewidzianym planem w ramach 12-dniowej mobilności odbędzie się˛ od 60 do 80 

godzin zajęć´, co poprzedzone zostanie około 40 godzinami zajęć´ przed odbywana˛ mobilnością. 

20. Uczestnikom zostanie wyznaczony opiekun merytoryczny praktyk ze strony Instytucji Partnerskiej, 

który będzie czuwał nad prawidłową realizacją zajęć wspólnie z opiekunami delegowanymi 

przez Szkołę, zgodnie z wcześniejszym opracowanym i skonstruowanym programem.  

21. W mobilności mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie zakwalifikowani uczniowie, którzy 

uczestniczyli zajęciach przygotowawczych lub uczniowie z listy rezerwowej, którzy uczestniczyli 

w zajęciach przygotowawczych 

22. Realizowane ramach mobilności i przygotowania do niej zajęcia traktowane są jako zajęcia objęte 

programem szkoły i są realizowane w szkole w ramach przygotowania pedagogiczno-kulturowo-

językowego i promocji rezultatów Projektu oraz poza terenem szkoły, w miejscu odbywania stażu 

tj. w Grecji. W związku z tym uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu projektu, 

statutu szkoły oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w czasie całego czasu realizacji 

Projektu, a w szczególności w trakcie odbywania stażu. Naruszenie zasad regulaminu Projektu 

spowoduje wyciągnięcie konsekwencji wynikających z postanowień Statutu Szkoły 

oraz niniejszego regulaminu. 

23. 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 

praktyk w Grecji. 

24. Wszelkie koszty realizacji Projektu finansowane są przez środki z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a udział 

w Projekcie jest formą wyróżnienia dla uczniów. Stąd od Uczestników Projektu wymaga się 

godnego reprezentowania szkoły w kraju i za granicą oraz godnego reprezentowania Polski 

poza jej granicami. 
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25. Uczestnicy są zobowiązani do brania udziału w zajęciach z przygotowania językowo-kulturowo-

pedagogicznego oraz do aktywnego udziału w akcji promowania rezultatów Projektu i ewaluacji 

Projektu. 

26. W czasie podróży Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń opiekunów grupy. 

Szczególnie w czasie postojów w trakcie podróży do i z Grecji, nie wolno oddalać się od grupy bez 

zezwolenia opiekuna grupy. Należy stosować się do zaleceń obsługi obiektów odwiedzanych. 

27. W czasie całego pobytu zagranicą zabrania się całkowitego : kupowania i spożywania napojów 

alkoholowych, w tym również wina, piwa lokalnych wyrobów alkoholowych, korzystania 

z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i używek.  

28. W przypadku zażywania leków przez Uczestnika rodzice lub prawni opiekunowie informują o tym 

w specjalnym formularzu i zapewniają odpowiednią ilość leków na czas pobytu w Grecji i podróż. 

29. W czasie całego pobytu za granicą zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym papierosów 

elektronicznych. 

30. Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać szczególną 

ostrożność na ulicach, i w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

31. Uczestnik zobowiązany jest kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

32. Uczestnik zobowiązany jest zgłaszać wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo 

uczestników opiekunom. 

33. Uczestnicy zobowiązani są do uczestniczenia w 100% zajęciach ustalonych ze strony szkoły 

i instytucji przyjmującej, dostosowują się do godzin pracy - wszelkie niedyspozycje fizyczne należy 

zgłaszać w tym samym dniu polskim opiekunom grup, którzy po konsultacji ze służbą medyczną, 

podejmą dalszą decyzję. 

34. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do zapewnienia powodzenia Projektu oraz aktywnego 

promowania rezultatów Projektu. Dlatego w trakcie mobilności muszą zbierać odpowiedni 

materiał fotograficzny, Od uczestników 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 zachowania, naganą Dyrektora Szkoły lub zwrotem 

części uzyskanego dofinansowania. 

35. Po zakończeniu zajęć praktycznych w danym dniu Uczestnicy wracają na teren miejsca 

zakwaterowania, biorą udział we wszystkich zaplanowanych zajęciach, w szczególności 

w zajęciach z zakresu kulturoznawstwa (w tym wyjścia i wycieczki kulturoznawcze). 

36. Kategorycznie zabrania się oddalania uczestników stażu poza teren zakwaterowania bez wiedzy 

i zgody opiekuna. Również w czasie organizowanych wycieczek nie wolno oddalać się od grupy 

bez zezwolenia opiekuna grupy. 

37. W przypadku kąpielisk i basenów zabrania się korzystania z nich bez nadzoru i zgody opiekunów. 
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38. W czasie ciszy nocnej (godzina zostanie wyznaczona przez polskiego opiekuna) Uczestnicy 

mobilności zobowiązani są do przebywania w swoich pokojach. 

39. W czasie całej mobilności uczestnika obowiązuje całkowity zakaz kontaktów seksualnych. 

40. W przypadku, gdy Uczestnik w sposób rażący złamie regulamin praktyki w czasie pobytu zagranicą 

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

przestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież itp.), może zostać usunięty definitywnie 

z mobilności. Rodzice w trybie natychmiastowym zostaną powiadomieni telefonicznie i uczeń 

zostanie odesłany do kraju. Koszty związane z przerwaniem stażu (zwrot całkowitych kosztów 

dofinansowania) ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie ucznia w wysokości wartości 

wskazanej w umowie pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności (osobą 

uczącą się) 

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

Rodzice lub Prawni Opiekunowie Uczestnika. 

42. Uczestnik projektu i jego Rodzice/Prawni Opiekunowie są zobowiązani do uczestnictwa w każdym 

zebraniu organizowanym przez Szkołę i Organizatora Projektu. 

43. Uczestnik projektu ma prawo zgłaszać realizatorowi projektu swoje uwagi i opinie dotyczące 

przeprowadzonych działań, w tym oceniać pracę opiekunów praktyk, celowość i przydatność 

wsparcia oraz sposób jego realizacji. 

44. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

45. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu sprawował będzie Koordynator 

Projektu z ramienia Szkoły. 

46. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

47. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu. 

 

 

 

 

(data i podpis ucznia - Uczestnika projektu)   (data i podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Opracował Szkolny Koordynator Projektu: Agnieszka Mućka 


