Realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
§ 1. Definicje
1. Projekt – „Europejskie standardy kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie”
realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO
WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe,
numer umowy 2020-1-PL01-KA102-080090.
2. Instytucja Zarządzająca - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą
w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142A.
3. Beneficjent – instytucja wysyłająca - Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii
Dąbrowskiej w Dęblinie.
4. Partner: instytucje przyjmujące:
 Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade z siedzibą w Barcelos,
Loteamento Do Jardim, s/n w Portugalii,
 Euromind Projects SL z siedzibą w Ubeda, Avda. Ciudad de Linares, 2
w Hiszpanii.
5. Beneficjent ostateczny – Uczestnik Projektu - uczniowie Technikum Nr 2 w Dęblinie
kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik
reklamy, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa oraz technik żywienia
i usług gastronomicznych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im.
Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.
§ 2. Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie „Europejskie
standardy kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie”, realizowanym
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na
zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, numer
umowy 2020-1-PL01-KA102-080090.
2. Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2021
roku.
3. Terminy mobilności:
a. I mobilność (Portugalia) od 10.05.2021 roku do 04.06.2021roku,
b. II mobilność (Hiszpania) od 28.06.2021 roku do 16.07.2021 roku.
Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu mobilności po uzgodnieniu
z Instytucją Zarządzającą.
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6. Uczestnikami projektu będzie 58 uczniów uczęszczających do Technikum Nr 2
w Dęblinie kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości,
technik reklamy, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa oraz technik
żywienia i usług gastronomicznych, wchodzących w skład Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie w roku szkolnym 2020/2021.
4. Głównym celem Projektu
jest wspieranie rozwoju zawodowego uczniów
w powiązaniu z europejskim rynkiem pracy.
5. Szczegółowe cele Projektu to:
a) podniesienie kompetencji zawodowych uczniów na europejskim rynku pracy,
b) zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego zwiększającego ich szanse
na zatrudnienie,
c) doskonalenie kompetencji językowych w międzynarodowym środowisku pracy,
d) rozwijanie kompetencji społecznych w środowisku odmiennym kulturowo,
e) wdrażanie uczniów do mobilności na europejskim rynku pracy,
f) podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na lokalnym rynku
edukacyjnym.
§ 3. Zakres wsparcia
1. Udział w projekcie Beneficjenta ostatecznego jest bezpłatny.
2. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje:
a) zajęcia przygotowujące uczniów do mobilności w tym:
I mobilność (Portugalia):
- zajęcia językowe (j. angielski - branżowy) – 3 gr. po 15 h.
- zajęcia z języka portugalskiego – 2 gr. po 15h.
- zajęcia z kultury Portugalii – 2 gr. po 5h.
- zajęcia pedagogiczne – 2 grupy po 3h.

b)
c)
d)
e)
f)

g)

II mobilność (Hiszpania):
- zajęcia z języka hiszpańskiego – branżowego - 3 gr. po 15h.
- kultura Hiszpanii – 1 grupa - 5h.,
- zajęcia pedagogiczne – 1 grupa - 3 h.
materiały dydaktyczne,
praktykę zawodową w firmach portugalskich/hiszpańskich,
przejazd z Dęblina do Portugalii/Hiszpanii i z powrotem,
zakwaterowanie, wyżywienie oraz koszty komunikacji miejskiej w ramach
dojazdu do miejsca odbywania praktyk,
kieszonkowe do dyspozycji ucznia wynikające z różnicy pomiędzy kwotą
udzielonego dofinansowania na wsparcie indywidualne i podróż, a faktycznie
poniesionymi kosztami w celu prawidłowej realizacji projektu.
zajęcia adaptacyjne, kulturoznawcze i rekreacyjne organizowane przez
Partnera w Portugalii/Hiszpanii,
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h) ubezpieczenia: zdrowotne, od następstw nieszczęśliwych wypadków,
odpowiedzialności cywilnej,
i) wsparcie językowe i merytoryczne w zakresie kształcenia zawodowego.
polskiego opiekuna grupy
3. Beneficjentem Ostatecznym może być osoba która:
a) zapozna się z Regulaminem rekrutacji do projektu oraz Regulaminem
uczestnictwa w projekcie (dostępnymi u koordynatora Projektu i na stronie
internetowej szkoły),
b) otrzyma zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Projekcie,
c) wypełni formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie „Europejskie
standardy kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie”, realizowany
w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna, w ramach
sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe,
d) wyrazi zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych oraz
wizerunku na potrzeby Projektu,
e) zostanie zakwalifikowana do projektu,
f) weźmie udział w zajęciach przygotowujących uczniów do mobilności,
g) podpisze przed mobilnością umowę o praktykę zawodową wraz
z załącznikami.
§ 4. Zasady organizacji zajęć przygotowujących uczniów do mobilności
1. Zajęcia, o których mowa w § 3 pkt 2 litera a) będą odbywały się w Zespole Szkół
Zawodowych nr 2 w Dęblinie w terminie od 15.03.2021 roku do 10.05.2021 roku
w blokach kilkugodzinnych stacjonarnie po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od
zajęć dydaktycznych, lub on-line na platformie TEAMS.
2. Zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego i hiszpańskiego będą odbywały się
w trzech grupach:
a) dla uczniów Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcących się w zawodach: technik
ekonomista, technik rachunkowości, technik reklamy, technik organizacji
reklamy,
b) dla uczniów Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcący się w zawodzie technik
hotelarstwa,
c) dla uczniów Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcący się w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych.
3. Zajęcia kulturowo – językowe (Mobilność I – Portugalia) w zakresie języka
portugalskiego będą odbywać się w dwóch grupach (pierwsza grupa – uczniowie
Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik
rachunkowości, technik reklamy, technik organizacji reklamy, druga grupa –
uczniowie Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcący się w zawodach technik hotelarstwa
i technik żywienia i usług gastronomicznych).
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4. Zajęcia – kultura Hiszpanii (Mobilność II Hiszpania) będą odbywały się w jednej
grupie,
5. Zajęciach pedagogiczne będą odbywały się w trzech grupach:
a) Mobilność I (Portugalia):
 uczniowie Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcący się w zawodach:
technik ekonomista, technik rachunkowości, technik reklamy, technik
organizacji reklamy,
 uczniowie Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcący się w zawodach technik
hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych),
b) Mobilność II (Hiszpania).
6. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w organizowanych zajęciach oraz rzetelnie
się do nich przygotowywać. Obecność na zajęciach będą potwierdzali poprzez
złożenie podpisu na liście obecności. Nieobecność musi być usprawiedliwiona
w formie pisemnej u koordynatora Projektu w terminie trzech dni roboczych od daty
nieobecności i może być spowodowana wyłącznie chorobą lub ważnym zdarzeniem
losowym.
7. Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych na zajęciach nie może
przekroczyć 10% poszczególnych zajęć, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. a.
8. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek
uzupełnić we własnym zakresie lub za zgodą prowadzącego zajęcia w formie
indywidualnych bezpłatnych konsultacji.

§ 5. Obowiązki Uczestników Projektu
Uczestnicy zobowiązani są do:
1. Przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
2. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w Projekcie.
3. Sporządzania raportów po odbyciu praktyk zawodowych.
4. Uczestniczenia w procesie przydzielania miejsc praktyk zawodowych.
5. Realizowania zadań zleconych przez opiekuna praktyk.
6. Bieżącego informowania opiekuna przebywającego z uczniami na praktykach
o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację programu praktyki
zawodowej.
7. Prowadzenia dokumentacji związanej z odbywaniem praktyki zawodowej.
8. Uczestniczenia w działaniach upowszechniających rezultaty Projektu.
§ 6. Zasady rezygnacji i skreśleń z uczestnictwa w Projekcie
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1. Każdy z Beneficjentów Ostatecznych poinformowany zostanie przed rozpoczęciem
zajęć przygotowawczych do mobilności o kosztach całkowitych uczestnictwa
w Projekcie.
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach,
które mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej i nie mogą być znane
Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie, poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
3. Beneficjent Projektu Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej
w Dęblinie zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy uczestników Projektu
w przypadku:
a) rażącego naruszenia Statutu Szkoły lub niniejszego Regulaminu,
b) przekroczenia limitu nieobecności na zajęciach przygotowujących do mobilności,
c) skreślenia uczestnika z listy uczniów Szkoły,
d) uzasadnionego wniosku nauczyciela prowadzącego zajęcia lub koordynatora
Projektu.
4. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy osób zakwalifikowanych do Projektu
w przypadkach, o których mowa w ust. 3 litera a - d niniejszego paragrafu,
przedstawia się Uczestnikowi Projektu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Na miejsce
skreślonego ucznia wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.
5. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych
materiałów dydaktycznych.
6. Jeżeli uczestnik podczas trwania mobilności rozwiąże umowę lub jeżeli nie będzie
przestrzegał przepisów niniejszego regulaminu co będzie skutkowało rozwiązaniem
umowy będzie zobowiązany zwrócić pełną kwotę dofinansowania.
7. W przypadku rozwiązania umowy podczas trwania mobilności przez Uczestnika
z powodu „siły wyższej”, tj. nieprzewidywalnej, wyjątkowej sytuacji lub wydarzenia
będącego poza kontrolą Uczestnika, która nie jest skutkiem jego błędu lub
zaniedbania, Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania kwoty dofinansowania
odpowiadającej rzeczywistemu czasowi trwania okresu mobilności. Wszystkie
pozostałe fundusze będą podlegały zwrotowi.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez
Beneficjenta, tj. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.
2. Szczegółowe zasady zachowania uczniów podczas realizacji mobilności reguluje:
Regulamin pobytu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii
Dąbrowskiej w Dęblinie na zagranicznych praktykach zawodowych w ramach
projektu „Europejskie standardy kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie”
realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO
WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe,
numer umowy 2020-1-PL01-KA102-080090. (załącznik nr 1 do Regulaminu
Uczestnictwa w Projekcie).
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3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
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