Projekt o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-00000801.
Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, mobilność edukacyjna uczniów i kadry,
współfinansowany przez Unię Europejską, program Erasmus+, realizowany przez
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.

REGULAMIN PROJEKTU
1. Wszystkie działania prowadzone w ramach programu Erasmus+ traktowane są jako zajęcia objęte
programem kształcenia placówki Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Składają się z:
• zajęć przygotowujących do stażu w placówce RCEZ
• staży zagranicznych w Grecji
2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu projektu, statutu RCEZ i ogólnie przyjętych
zasad bezpieczeństwa w czasie całego okresu uczestnictwa w projekcie zarówno w czasie zajęć
przygotowujących w szkole, podczas odbywania praktyk w firmach oraz w czasie wolnym.
3. Wszelkie koszty uczestnictwa w projekcie współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Akredytacji.
Wsparcie obejmuje:
• zajęcia przygotowujące do stażu
• transport na trasie Polska-Grecja-Polska
• 2-tygodniowe staże w greckich firmach (10 dni roboczych)
• program kulturowy (2 dni, sobota-niedziela)
•wsparcie partnera greckiego
• transport lokalny
• zakwaterowanie i wyżywienie
• ubezpieczenie oraz opiekę medyczną
• kieszonkowe
• materiały edukacyjne
• wsparcie pedagogiczne
4. Uczestnicy stażu zobowiązani są do godnego reprezentowania RCEZ w kraju i za granicą.
5. Każdy uczeń musi posiadać dowód osobisty lub paszport, Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ) (lub inny dokument potwierdzający obowiązkowe ubezpieczenie np.; polisę
ubezpieczeniową), dzienniczek praktyk oraz przedłożyć w wymaganym terminie całość dokumentacji
monitorująco- ewaluacyjnej.
6. Uczniowie zakwalifikowani do projektu zobowiązani są do uczestnictwa w przygotowaniu
pedagogiczno – językowo – kulturowym, prowadzonym w szkole w wymiarze podzielonym na:
• kurs języka angielskiego z elementami języka branżowego – 10 godzin
• kurs języka greckiego na poziomie podstawowym - 6 godzin
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• przygotowanie pedagogiczne - 4 godziny
• przygotowanie kulturowe - 4 godziny
• przygotowanie zawodowe - 6
7. Udział w przygotowaniu pedagogiczno- językowo-kulturowym biorą również osoby z listy
rezerwowej.
8. Uczestnicy zobowiązani są do uzyskania pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd
na staż. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do udziału w spotkaniach organizacyjnych.
9. Wszystkie działania w ramach przygotowania prowadzone będą według ustalonego harmonogramu
w weekendy oraz w godzinach popołudniowych na terenie RCEZ w Biłgoraju.
10. Uczniowie zobowiązani są do punktualności i zdyscyplinowania, respektowania poleceń nauczycieli
i opiekunów ze strony polskiej, a w czasie odbywania stażu, również opiekuna / pracowników
oddelegowanych do realizacji projektu po stronie partnera zagranicznego.
11. Staż zagraniczny trwać będzie 2 tygodnie w wyselekcjonowanych przez partnera zagranicznego
zakładach pracy, zlokalizowanych w Grecji.
12. Praktyka obejmuje 10 dni roboczych.
13. Program kulturowy realizowany będzie w dni wolne od zajęć merytorycznych (2 dni) oraz
popołudniami.
14. Z uczestnikami stażu wyjedzie 4 opiekunów ze strony RCEZ w Biłgoraju.
15. Uczestnicy z chorobą lokomocyjną zabezpieczają się w lekarstwa we własnym zakresie.
16. W czasie podróży, szczególnie w czasie oczekiwania, jak i w czasie organizowanych wycieczek nie
wolno oddalać się od grupy bez wyrażenia zgody przez opiekuna grupy.
17. W czasie całego pobytu za granicą zabrania się: kupowania napojów alkoholowych, w tym również
wina i piwa, palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu, korzystania z jakichkolwiek
substancji psychoaktywnych i używek. O lekarstwach, które uczeń zabiera za granicę rodzic (prawny
opiekun) informuje szkołę w oświadczeniu.
18. Uczestnicy stażu dostosowują się do godzin pracy ustalonych przez firmę w porozumieniu z
opiekunem praktyk ze strony partnera zagranicznego – jakiekolwiek niedyspozycje fizyczne należy
niezwłocznie zgłaszać partnerowi za pośrednictwem opiekunów .
19. Nieusprawiedliwiona nieobecność na stażu wyklucza możliwość jego zaliczenia i uzyskania
certyfikatu ,,Europass Mobilność”.
20. Podczas stażu uczniowie systematycznie dokumentują w „Dzienniczku praktyk” realizowane
tematy w języku angielskim oraz współpracują z opiekunami stażu w zakresie bieżącego
dokumentowania przebiegu praktyk w mediach społecznościowych.
22. Uczestnicy zobowiązani są do dostosowania się do programu dnia, godzin realizacji zajęć w ramach
stażu, programu kulturowego, posiłków, pobudki i ciszy nocnej.
23. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu hotelu - m.in. dbania o mienie i porządek,
respektowania godzin ciszy nocnej (22.00 – 06.00).
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24. Zabrania się oddalania uczestników stażu poza teren zamieszkania bez wiedzy i zgody opiekuna.
W przypadku samowolnego oddalenia się uczestnika stażu kosztami poszukiwań będą obciążeni
rodzice (opiekunowie prawni).
25. Jeżeli uczeń rezygnuje ze stażu w ostatnich 30 dniach przed wyjazdem i nie znajdzie się uczestnik
z listy rezerwowej, który zdecyduje się na wyjazd „w ostatniej chwili” lub, gdy uczestnik nie odbędzie
stażu w całości „z własnej winy” (np.: uczestnik spóźni się na miejsce zbiórki przed wyjazdem),
rodzic/opiekun prawny ponosi koszty związane z organizacją stażu, które nie będą mogły być
odzyskane: koszty ubezpieczenia, rezerwacji noclegu.
26. W przypadku, gdy uczeń w sposób rażący złamie regulamin podczas pobytu za granicą (np.: poprzez
spożywanie alkoholu, oddalanie się z miejsca pobytu bez wiedzy opiekunów, nie przestrzeganie
poleceń opiekunów, kradzież, naruszenie nietykalności osobistej innych osób itp.), może być usunięty
ze stażu w trybie natychmiastowym. Rodzice (prawni opiekunowie ucznia) zostaną o tym
powiadomieni telefonicznie i pokrywają koszty wcześniejszego powrotu ucznia do kraju. Koszty
związane z przerwaniem stażu (zwrot kosztów dofinansowania) ponosi rodzic (prawny opiekun ucznia)
uczestnika.
27. Za wszelkie szkody wyrządzone w sposób złośliwy, umyślny lub nieodpowiedzialny koszty ponoszą
rodzice (prawni opiekunowie ucznia). Szkoda powinna być niezwłocznie wyrównana.
28. Opiekunowie grupy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze oraz inne przedmioty wartościowe
uczestników (laptopy, aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, telefony komórkowe itp.).
29. Uczestnicy stażu zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych oraz raportu końcowego po
ukończeniu stażu, a także do wykonania prac niezbędnych do upowszechniania wyników stażu: relacje
zdjęciowe i video, strona www, fanpage, prezentacje multimedialne, udział w apelach, uroczystościach
upowszechniających, konferencjach itp.
30. Naruszenie zasad regulaminu projektu spowoduje wyciągnięcie konsekwencji wynikających z jego
postanowień oraz zapisów statutu placówki.
31. Wszelkie pytania dotyczące projektu można kierować drogą mailową na adres: rcezbilgoraj@lbl.pl
32. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie kształcący się na kierunkach: technik mechatronik, technik
elektronik oraz technik ekonomista na 2 i 3 roku nauczania.

33. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor RCEZ.
34. W przypadku sytuacji, gdy dwóch kandydatów ma taką samą liczbę punktów, preferencje ma
kandydat o mniejszych szansach np. z terenów wiejskich, z rodziny wielodzietnej, posiadający złą
sytuację ekonomiczną lub z miejscowości zagrożonej wykluczeniem komunikacyjnym itp.
35. W projekcie zostanie zrekrutowanych 34 uczniów, w tym:
•
•
•

Technik Mechatronik - 14 uczniów
Technik Elektronik - 10 uczniów
Technik Ekonomista - 10 uczniów

Powstanie też lista rezerwowa.
36. Projekt jest głównie skierowany do uczniów, którzy jeszcze nie brali udziału w stażu zagranicznym,
dlatego uczniowie, którzy korzystali już z praktyk zagranicznych mogą znaleźć się jedynie na liście
rezerwowej.
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REKRUTACJA – punktacja:
1. Umiejętności językowe – ocena z języka angielskiego na koniec ubiegłego semestru (1-6 pkt.)
• Celująca – 6 pkt.
• Bardzo dobra – 5 pkt.
• Dobra – 4 pkt.
• Dostateczna – 1 pkt.
• Dopuszczająca i niżej – nie bierze udziału w rekrutacji
2. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na zakończenie poprzedniego semestru (średnia
ocen x 2 – maks. 12pkt.).
3. Zachowanie (0-6 pkt.)
• Wzorowe – 6 pkt.
• Bardzo dobre – 4 pkt.
• Dobre – 2 pkt.
• Poprawne - 0 pkt.
• Nieodpowiednie i naganne – nie bierze udziału w rekrutacji
4. Test z zakresu przedmiotów zawodowych (0-8pkt.)
Każdy zdobyty punkt na teście to 0,5 pkt. rekrutacyjnego.
5. Rozmowa kwalifikacyjna (0-10pkt.)
• motywacja do odbycia stażu 0-5 pkt.
• znajomość języka angielskiego 0-5 pkt.
6. Zaangażowanie w życie szkoły, postawy prospołeczne np. praca w Samorządzie Uczniowskim,
Szkolnym Kole Wolontariatu, udział w akcjach oddawania krwi, itp. (0-5pkt.)
7. Kwalifikacja uczniów ze względu na rok nauczania (0-3pkt.)
Uczeń klasy 3 na podbudowie gimnazjum – 3 pkt.
Uczeń klasy 3 na podbudowie szkoły podstawowej – 2 pkt.
Uczniowie klasy 2 – 1 pkt.
34. Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 50

____________________
Podpis ucznia

___________________________________________
Podpis rodziców/opiekunów prawnych
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