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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

I. Prawa uczestnika projektu 
 
  Uczestnik projektu ma prawo do: 

a) Dostępu do zamieszczanych na stronie internetowej szkoły informacji na temat 
realizowanego projektu; 

b)  Bezpłatnego udziału w projekcie; 
c)  Korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach projektu; 
d) Otrzymania materiałów dydaktycznych; 
e) Otrzymania certyfikatów potwierdzających odbyte szkolenia i praktykę zawodową 

zgodnie z założeniami projektu. 
 
 

II. Obowiązki uczestnika projektu 
 
 Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

a) Aktywnego uczestnictwa przed wyjazdem w zajęciach w szkole obejmujących 
szkolenie językowe, zawodowe oraz przygotowanie kulturowe i pedagogiczne – 
obowiązkowa frekwencja na minimum 90% zajęć; 

b)  Podejścia do testu biegłości językowej na platformie OLS przed wyjazdem na staż - 
stanowi to warunek wstępny do wzięcia udziału w mobilności w programie Erasmus+; 



c) Skorzystania z kursu językowego na platformie OLS w czasie przygotowania do 
mobilności; 

d) Podpisania umowy o staż zgodnie z założeniami programu Erasmus+; 
e) Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych i administracyjnych przed 

wyjazdem na staż; 
f) Dokładnego  i terminowego wypełniania dokumentacji uczestnika projektu; 
g) Współpracy z nauczycielami biorącymi udział w realizacji projektu; 
h) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających w trakcie realizacji 

projektu; 
i) Odbycia praktyki zawodowej zgodnie z jej programem, 100% obecności na praktyce 

zawodowej, realizacja powierzonych zadań w oparciu o wcześniej ustalony program 
praktyk; 

j) Wypełnianie dzienniczków praktyk przez cały czas trwania mobilności; 
k) Przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa szczególnie podczas 

podróży oraz w trakcie praktyki i pobytu we Włoszech; 
l) Bezwzględnego przestrzegania poleceń opiekuna i zasad regulaminu stażu 

zawodowego;  
m) Przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu 

 i zażywania narkotyków lub innych środków odurzających w czasie podróży oraz w 
czasie trwania praktyki zawodowej; 

n) Uczestnictwa w realizacji programu kulturowego realizowanego podczas pobytu za 
granicą; 

o) Przygotowania  raportu końcowego z uczestnictwa w Projekcie w systemie 
MobilityTool zaraz po zakończeniu stażu; 

p)  Podejścia do drugiego testu biegłości językowej na platformie OLS zaraz po 
zakończeniu stażu; 

q) Uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym po zakończeniu mobilności; 
r) Aktywnego udziału w rozpowszechnianiu rezultatów projektu, przygotowanie  

prezentacji multimedialnej na konferencję podsumowującą działania projektowe;  
s) Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby 

projektu. 

 
III. Zakres wsparcia uczestnika projektu  

 
W ramach projektu każdy uczestnik objęty zostanie następującymi formami wsparcia:  

 Przygotowanie w kraju: językowe, pedagogiczne i kulturowe: 

 Bezpłatne zajęcia z przedmiotów zawodowych (10 godz. lekcyjnych), 

 Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego (15 godz. lekcyjnych), 

 Bezpłatne testy oraz kurs językowy na platformie OLS, 

 Bezpłatne zajęcia z języka włoskiego ( 20 godz. lekcyjnych) ,  

 Bezpłatne zajęcia dotyczące kultury Włoch (10 godzin lekcyjnych), 

 Bezpłatne zajęcia pedagogiczne ( 4 godz. lekcyjne). 
 
Zajęcia odbywać się będą przed wyjazdem, po lekcjach,  w soboty lub inne dni wolne od 
zajęć lekcyjnych, zgodnie z wspólnie ustalonym harmonogramem spotkań. 
 

 Słowniki i rozmówki z języka angielskiego i włoskiego. 



 Certyfikat potwierdzający odbycie kursów przygotowawczych. 
 

a) Wsparcie w kraju praktyk 
 

 Trzytygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech. 

 Polisa ubezpieczeniowa grupowa (ubezpieczenie OC, NNW, KL). 

 Podróż do kraju odbywania praktyk i powrót do Polski. 

 Zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu za granicą. 

 Bilety na transport lokalny w kraju stażu. 

 Opieka nauczycieli na miejscu oraz wsparcie ze strony partnera zagranicznego. 

 Program  kulturowy na miejscu praktyki ( wycieczki). 

 Kieszonkowe.  

 Certyfikaty  i dokument Europass Mobility. 
 

IV. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 
 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia 
odpowiedzialności finansowej w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu 
rekrutacyjnego bez podania przyczyny. Rezygnację należy zgłosić na piśmie 
skierowanym do dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego  
w Katowicach, w przypadku osób niepełnoletnich wraz z podpisem rodzica/ prawnego 
opiekuna. 

2. Rezygnacja w trakcie przygotowań do projektu jest możliwa wyłącznie w przypadku 
bardzo ważnych przyczyn osobistych, zdrowotnych lub losowych. Rezygnację należy 
zgłosić na piśmie skierowanym do dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im.  
W. Korfantego w Katowicach, w przypadku osób niepełnoletnich wraz z podpisem 
rodzica/prawnego opiekuna oraz dołączyć odpowiednie zaświadczenie potwierdzające 
powód rezygnacji.  

3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik jest zobowiązany do zwrotu 
kosztów poniesionych przez organizatorów przy przygotowaniu projektu oraz zwrotu 
otrzymanych pomocy dydaktycznych (słowniki, rozmówki), w dniu złożenia 
rezygnacji.  

4. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania mobilności, uczestnik jest zobowiązany do 
zwrotu pełnych kosztów poniesionych przez organizatorów przy organizacji wyjazdu 
(przejazd, zakwaterowanie, ubezpieczenie itd.).  Uczestnik wraca do Polski na swój 
koszt. 

 
V. Wykluczenie uczestnika z udziału w projekcie 

 Zespół projektowy może wykluczyć  uczestnika  z udziału w projekcie w przypadku: 
a) Naruszenia przez uczestnika regulaminu uczestnictwa w projekcie; 
b) Nieobecności na zajęciach przygotowawczych do mobilności w ilości przekraczającej 

10% liczby zajęć. 
 

Uczestnik, który ze względów dyscyplinarnych zostanie wykluczony z udziału w projekcie 
ponosi pełne skutki finansowe związane z tym faktem, tzn. jest zobowiązany do zwrotu 



kosztów poniesionych przez organizatorów przy przygotowaniu projektu oraz zwrotu 
otrzymanych pomocy dydaktycznych (słowniki, rozmówki). 

IV. Postanowienia końcowe 

Koordynatorzy projektu oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego  
w Katowicach zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, 
jeśli zajdzie taka  konieczność wynikająca z prawidłowej realizacji projektu. 
 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 


