
 
 

 
Regulamin projektu 

„Staże zawodowe uczniów CKZIU – drogą do sukcesu zawodowego” finansowym ze 
środków Unii Europejskiej numer projektu 2021-1-PL01-KA122-VET-000017778  

 
§ 1 

Zasady ogólne 
 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Staże zawodowe uczniów 
CKZIU – drogą do sukcesu zawodowego”  realizowanym w ramach programu 
ERASMUS+ w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego im. Jana Pawła II w 
Zbąszynku. 

1. Projekt finansowany jest współfinansowany przez Unię Europejską. 
2. Okres realizacji projektu od 31.12.2021r. do 01.07.2023r. 
3. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 uczniów Technikum w 

Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku. 
4. Celem projektu jest: 

- przyrost kompetencji zawodowych 
- wzrost kompetencji miękkich edukacji cyfrowej, ekologicznej i europejskiej 
poszerzenie kompetencji międzykulturowych i wiedzy zawodowej, 
- poszerzenie umiejętności nauczycieli  
 

§ 2  
Zakres wsparcia 

 
Kursy przygotowawcze uczestników:  
- kurs językowy – 20 godzin (celem jest przygotowanie uczniów z zakresu słownictwa 
branżowego dla każdego z zawodów oraz słownictwa dnia codziennego) Uczniowie 
przygotują również Europass CV. 
- Przygotowanie kulturowe – 6 godzin – uczniowie nabędą wiedzę dotyczącą historii, 
kultury i zwyczajów szwedzkich a także różnic kulturowych, zostaną zapoznani z 
miastem, w którym będą odbywać praktyki dzięki przeprowadzonemu spacerowi online. 
Kurs zostanie rozszerzony o informacje dotyczące postaw proeuropejskich, wiedzy o 
Europie  oraz dziedzictwa 
- Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – 5 godzin. W trakcie szkolenia 
podejmowana będzie tematyka zagadnienia „szoku kulturowego”, postępowanie w 
sytuacjach trudnych, radzenie sonie z rozłąką oraz różnicami kulturowymi, tolerancja dla 
różnic kulturowych, przestrzeganie zasad współżycia społecznego, integracji grupy oraz 
korzyści wynikających z pracy na europejskim rynku, relacje w pracy w grupie 
międzynarodowej. Pozwoli to znacznie ograniczyć różne ryzyka, jakie mogą spotkać 
uczestników na wyjeździe.  
- Przygotowanie Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy – 5 godzin. 
Szkolenie będzie obejmowało tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy w Szwecji oraz 
zasady udzielania pierwszej pomocy. Jego celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa 
podczas praktyk zawodowych. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 
 



§ 3  
Kryteria kwalifikacyjne 

 
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 
- wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego do projektu, 
- zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (dostępny w sekretariacie 
uczniowskim i  na stronie internetowej szkoły), 
- uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej, 
- udział w szkoleniu przygotowawczym, 
- podpisanie, przed wyjazdem na staż, umowy o staż wraz z załącznikami. 
 

§ 4 
Rekrutacja Uczestników 

 
1. W rekrutacji mogą brać udział uczniowie klas I - III Technikum w Centrum 

Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku.  
Uczniowie klas III Technikum mają pierwszeństwo w rekrutacji. 

2. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie:  
- koordynator projektu – Dyrektor szkoły,  
- 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, 
- 2 nauczycieli języka obcego.  

3. Terminarz rekrutacji uczniów: od 02 do 14 marca 2022 oraz od 01 do 14 marca 
lutego 2023. 

4. Kryteria rekrutacji do projektu: 
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych z I półrocza (max 5 pkt.)  
- ocena z języka angielskiego z I półrocza (max 5 pkt.)  
- zaangażowanie w życie szkoły i aktywność międzyszkolna (max 5 pkt.)  
- uczniowie z mniejszymi szansami edukacyjnymi ze względu na sytuację 
ekonomiczną i rodzinną oraz uczniowie z niepełnosprawnością lub opinią z 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (+ 5 pkt.)  
- rozmowa kwalifikacyjna (max 15 pkt.)  

5. Łącznie do zdobycia są 35 punktów.  
6. Komisja rekrutacyjna podczas posiedzenia podliczy punktacje i przygotuje listy  

uczestników zakwalifikowanych oraz rezerwowych.  
7. Każdy uczeń zostanie poinformowany o przysługującym prawie do odwołania.  
8. W rekrutacji zostanie zachowana zasada równości szans między kobietami i 

mężczyznami. 
9. Przy tej samej ilości punktów uzyskanych podczas rekrutacji, o miejscu na liście 

decyduje ilość punktów za ocenę z języka angielskiego oraz średnia ocen z 
przedmiotów zawodowych z I półrocza 2021/2022.  

10. O ostatecznej liście uczestników stażu decydować będzie frekwencja na szkoleniu 
i wyniki osiągnięte podczas trwania szkolenia przygotowawczego do stażu. 

11. W przypadkach spornych uczeń może zwrócić się do Komisji Odwoławczej 
złożonej z Dyrektora szkoły, przedstawiciela Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego. 

12. Uczniowie potwierdzają udział w projekcie na zebraniu z rodzicami i 
koordynatorem projektu. 

13. Uczniowie i ich rodzice podpisują przed wyjazdem na zagraniczny staż umowę o 
staż wraz z załącznikami. 



 
§ 5 

Zasady organizacji zajęć kursu przygotowawczego do stażu  
 

1. Zajęcia w ramach szkolenia przygotowawczego zorganizowane będą w Centrum 
Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku. 
2.  Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych w godzinach popołudniowych. 
3. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają między innymi:  
- rozmówki szwedzko-polskie  
- materiały piśmiennicze.  
4. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. 
5. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i 
regularnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach. 
6. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek 
uzupełnić we własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem 
prowadzącym kurs. 
7. Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzących zajęcia. 
8. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu 
godzin. 
9. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmie osoba z 
listy rezerwowej. 
10. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych 
materiałów.  
 

§ 6  
Zasady monitoringu  

 
Uczestnicy zobowiązani są do: 

1. Potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście 
obecności. 

2. Wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po 
jego zakończeniu.  

3. Napisania sprawdzianów/testów dotyczący wiedzy o Europie, z języka obcego w 
ramach ewaluacji przygotowania do stażu. 

4. Sporządzenia raportów po odbyciu stażu.  
5. Informacje, o których mowa w punktach 1-2 będą wykorzystywane przez 

Beneficjenta w związku z jego obowiązkami sprawozdawczymi z realizacji 
projektu.  

§ 7  
Obowiązki Uczestników projektu 

 
Uczestnicy posiadają następujące obowiązki: 

1. Przestrzegać niniejszy Regulamin. 
2. Punktualnie przychodzić na zajęcia.  
3. Rzetelnie przygotowywać się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących. 
4. Poddawać się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w § 6.  
5. Realizować zadania zlecone przez opiekuna stażu. 
6. Na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o 

wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu. 



7. Codziennie uzupełniać dzienniczek praktyki. 
8. Przygotować raport uczestnika stażu. 
9. Uczestniczyć po powrocie ze stażu w działaniach upowszechniających rezultaty 

projektu w ramach programu ERASMUS +.  
 

§ 8  
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie  

 
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych 

przypadkach poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 
2. Przypadki, o których mowa w pkt. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej 

i nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w 
projekcie.  

3. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy 
uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego 
regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.  

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia z listy osób zakwalifikowanych do 
projektu, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami 
zawartymi w § 4.  
 

§ 9  
Postanowienia końcowe  

 
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez 

Beneficjenta Gminę Zbąszynek. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.03.2022r. 
 


