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Aneks nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Europejski fachowiec”   

realizowanego przez  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

§ 1 

Ustala się, iż § 2 pkt 2c Regulaminu:  

„Malta  - termin praktyk 2.10.2017 – 27.10.2017 r. – 15 uczestników: technik mechatronik  

(5 osób), technik ekonomista (5 osób), technik budownictwa (5 osób).” 

 

otrzymuje nowe brzmienie:  

„Malta  - termin praktyk 2.10.2017 – 27.10.2017 r. – 17 uczestników: technik mechatronik  

(6 osób), technik ekonomista (6 osób), technik budownictwa (5 osób).” 

 

Ustala się, iż § 6 Regulaminu: 

 

§ 2 

 

Ustala się, iż § 6 Regulaminu o dotychczasowym brzemieniu:  

 

1. „Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim udział zobowiązany 

jest do zawarcia Umowy o Staż w Projekcie w terminie wskazanym przez Koordynatora. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a. punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych  

w ramach Projektu; 

b. złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć; 

c. wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych; 

d. bieżącego informowania Koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 

dalszy jego udział w Projekcie; 

e. zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych 

adresowych; 

f. podpisanie całej dokumentacji projektowej w termiach umożliwiających poprawną realizację 

projektu; 

g. wzięcia udziału w całym procesie ewaluacyjnym. 

3. Koordynator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika w zajęciach w ramach 

poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. 

Uczestnik zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie w terminie  

3 dni od zaistnienia nieobecności. 

4. Uczestnik projektu zobowiązują się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować się do poleceń 

opiekunów oraz osób nadzorujących jego praktykę.  

5. Uczestnik projektu zobowiązuje się do jak najlepszego realizowania programu praktyk. 

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania prawa i prawidłowego zachowywania podczas 

odbywania praktyk oraz wszystkich aktywności realizowanych podczas trwania projektu. 

7. Za ewentualne szkody – zniszczenie sprzętu należącego do osób trzecich, lub będących własnością 

ośrodka noclegowego lub organizacji, w której będą realizowane praktyki odpowiedzialność 

materialną ponoszą w sposób solidarny opiekunowie prawni uczestnika oraz on sam (w przypadku 

uczniów pełnoletnich).  

8. W przypadku podjęcia próby stosowania środków odurzających (narkotyki, alkohol, itp.) przez 

uczestnika, opiekun wzywa odpowiednie służby, praktyka zostaje przerwana,  
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a uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z jego udziałem w projekcie oraz powrotem do kraju. 

Wobec takiego uczestnika zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje.  

9. Opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia aktualnych numerów telefonów, które będą 

aktywne przez cały czas uczestniczenia ucznia w projekcie. 

10. Opiekunowie prawni oświadczają, że uczeń, który jest uczestnikiem projektu, jest zdrowy  

w dniu wzięcia udziału w projekcie”. 

 

otrzymuje nowe brzmienie poprzez dodanie do niego następującej treści (punkty 11-16) 

 

„11. Uczestnik projektu musi osobiście odbyć rozmowę w j. angielskim z koordynatorem projektu przed 

wyjazdem na mobilność zagraniczną, w terminie i miejscu ustalonym przez Szkołę. Rozmowa składać 

się będzie z dwóch modułów: a) znajomość języka angielskiego w ramach tematów codziennych (np. 

zainteresowania, hobby, pasje, plany na przyszłość, etc.), b) znajomość języka angielskiego w trakcie 

sytuacji losowych występujących w projekcie (np. utrata dokumentów, ustalenie godzin pracy, etc.).  

Wyjechać na mobilność zagraniczną w projekcie uczestnik musi zaliczyć co najmniej jeden moduł. 

12. Koordynator przekaże wyniki rozmów uczestnikom w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia 

ostatniej rozmowy. Od decyzji koordynatora będzie przysługiwało pisemne odwołanie z uzasadnieniem 

w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników rozmów, do Dyrekcji Szkoły (Pani Dyrektor ZSP). 

Decyzja Pani Dyrektor ZSP będzie ostateczna. 

13. Osoby, które nie zaliczyły pozytywnie ani jednego modułu rozmowy będą skreślone z listy 

uczestników bez ponoszenia opłat wynikających z § 7 pkt 5. 

14. Uczestnik mobilności zagranicznej, podczas jej trwania, ma obowiązek w systemie tygodniowym 

raportować wykonywane zadania i nabywane umiejętności wg wzoru otrzymanego przez zespół 

projektowy. Informacje w wersji edytowalnej będzie wysyłał w określonym czasie na podany adres 

email. 

15. Uczestnik mobilności zagranicznej, podczas jej trwania,  ma obowiązek publikować zdjęcia z pobytu 

na praktykach na grupie na FB "Europejski fachowiec". Każdy z uczestników ma obowiązek 

opublikowania co najmniej 40 zdjęć ze swojego pobytu, na których jest widoczny. Zdjęcia muszą 

pochodzić: z miejsc pracy, z miejsca zakwaterowania, z udziału w programie kulturowym, etc. Zdjęcia 

te realizator projektu będzie wykorzystywał w promocji projektu m.in. na stronach www oraz w 

materiałach prasowych.  

16. Każda grupa zawodowa (z danego technikum) uczestnicząca w projekcie ma obowiązek 

przygotować ciekawą prezentację multimedialną (np. w formie galerii zdjęć, filmu, prezentację ppt. lub 

w innym wybranym formacie), która posłuży do promocji zrealizowanych działań projektowych. 

Prezentacja będzie dostarczona na wskazany adres email w terminie do 7 dni po zakończeniu 

wyjazdu.”  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu uczestnictwa w Projekcie oraz 

akceptuję zawarte w nim warunki. 

 

 

 

……………………………………………………………….                        ………………………………………………………………. 

Miejscowość, data                         Podpis Uczestnika 

 

 

 

……………………………………………………………….                        ………………………………………………………………. 

Miejscowość, data                   Podpis opiekunów prawnych 

 


