
                                                                    
 

 

REGULAMIN POBYTU NA STAŻU W PROJEKCIE ERASMUS + 

UCZNIA 

ZESPOŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W PILE  

ANTALYA  TURCJA 

 

 

1. Praktyki zagraniczne traktowane są jak zajęcia objęte programem szkoły, realizowane 

w szkole oraz poza jej terenem. W związku z tym, uczestnicy zobowiązani są do 

przestrzegania regulaminu zgodnego ze Statutem Szkoły i ogólnie przyjętych zasad 

bezpieczeństwa w czasie całego pobytu na stażu. 

Naruszenie zasad regulaminu spowoduje wyciągnięcie surowych konsekwencji 

wynikających z postanowień regulaminów szkoły i Statutu Szkoły. 

 

2. Uczestnicy mobilności zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zarówno w czasie 

odbywania praktyk, jak i w czasie wolnym od zajęć, w dni powszednie oraz w weekendy. 

 

3. Uczestnictwo w stażu zagranicznym należy traktować jako wyróżnienie i formę nagrody 

dla uczniów. Dlatego uczestnicy stażu zobowiązani są do godnego reprezentowania Szkoły 

w kraju oraz w Turcji. 

 

4. Każdy uczeń musi posiadać aktualny paszport ważny przez co najmniej osiem (8) miesięcy 

od daty przybycia do Turcji., Europejską Kartę Zdrowia, dzienniczek praktyk oraz aktualną 

książeczkę sanitarno-epidemiologiczną. 

 

5. Uczestnicy stażu zobowiązani są do: 

- punktualności i zdyscyplinowania oraz respektowania poleceń opiekunów praktyk,    

  wyznaczonych przez stronę polską oraz partnera zagranicznego, 

- dołożenia wszelkich starań do realizacji w całości programu praktyk, 

- ścisłego przestrzegania regulaminu praktyk, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa 

  w Projekcie, 

- realizowania zadań, zleconych przez opiekuna stażu, 

- uczestnictwa w imprezach kulturalnych, organizowanych podczas stażu, 

- informowania na bieżąco nauczycieli przebywających z uczniami na stażu o wszelkich 

   nieprawidłowościach, mających wpływ na realizację stażu i stopień satysfakcji uczestnika, 

- bieżącego wypełniania dzienniczków praktyk, 



- poddania się bieżącej ocenie przewidzianej programem praktyk, 

- dbania o ład i porządek na terenie miejsca pobytu, 

- dostosowania się do programu dnia, godzin wycieczek, posiłków i ciszy nocnej, 

 

6. W czasie pobytu za granicą zabrania się: kupowania i spożywania napojów alkoholowych, 

korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i innych używek. 

 

7. O lekach zażywanych przez ucznia,  rodzice informują Szkołę w formularzu dotyczącym 

stanu zdrowia uczestnika. 

 

8. Zabrania się oddalania się poza miejsce zakwaterowania, bez wiedzy i zgody opiekuna. 

 

9. Podczas podróży oraz organizowanych wycieczek fakultatywnych uczestnikom nie wolno 

oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna. 

 

10. Uczniowie muszą dostosować się do godzin pracy ustalonych przez firmę goszczącą 

w porozumieniu z opiekunem praktyk ze strony partnera zagranicznego. Jakiekolwiek 

niedyspozycje fizyczne należy zgłaszać firmie w tym samym dniu, za pośrednictwem 

opiekunów. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność jednego dnia na praktykach wyklucza możliwość 

zaliczenia praktyki i uzyskania certyfikatu ,,Europass Mobilność". 

 

11. Po powrocie ze stażu uczeń zobowiązuje się do: 

 

- wypełnienia ankiet ewaluacyjnych, dotyczących satysfakcji z uczestnictwa w Projekcie, 

- przybycia na wyznaczone przez koordynatora projektów spotkanie, w celu przygotowania 

  i wysłania raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w terminie do 30 dni po  

  zakończeniu stażu.  

- złożyć koordynatorowi projektu filmiki instruktażowe z wykonywanych czynności,   

  prezentację multimedialną oraz dokumentację zdjęciową dotyczącą pobytu na praktyce  

  zagranicznej, 

- do czynnego udziału w działaniach mających na celu upowszechnianie rezultatów projektu  

  w ramach programu Erasmus + 

  


