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KARTA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego” 

Beneficjent  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II 
w Staszowie 

Partner Projektu  Sistema Turismo s.r.l. we Włoszech 

Nr projektu  POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036757 
Czas trwania projektu  01.09.2017 r. – 31.12.2018 r. 

 
FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”. 
 
DANE UCZESTNIKA PROJEKTU:                                        * - zaznaczyć właściwe 

1. Imię (imiona): ......................................................................................................................... 

2. Nazwisko:............................................................................................................................... 

3. Klasa ………, Technik ………………………………………………. Płeć*: kobieta □ mężczyzna □ 

4. PESEL: 

           

5. Seria i nr dowodu osobistego/paszportu: ……………………………………………………………………..…………. 
6. Wydany przez: ………………………………………………………………………………………………………………..………. 
7. Data wydania oraz data ważności: …………………………………………………………………………………………… 
8. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………. 
DANE KONTAKTOWE: 
9. Ulica: ............................................................................................................................................. 

10. Nr domu: ................. 11. Nr lokalu:...................12. Miejscowość:................................................. 

13. Obszar (miejscowość z punktu 12)*:    miejski □     wiejski □ 

14. Kod pocztowy i miejscowość:....................................................................................................... 

15. Województwo:................................................... 16. Powiat:....................................................... 

17. Telefon komórkowy: ................................... 

18. Adres poczty elektronicznej (e-mail): ........................................................................................ 

19. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów…………………………………………………………………... 

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

17. Numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów:……………………………….…………………..………..…. 

18. Adresy zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów…………………………………..…………………………... 

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

..............................................               ............................................................. 
/miejscowość i data/     /podpis uczestnika Projektu i Rodzica/Opiekuna/ 
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Załącznik 1 
 
 
 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ UCZNIA  
W PROJEKCIE ERASMUS+ (PO WERVET) 

 
 

Wyrażam niniejszym zgodę na udział mojego syna/mojej córki 
 
 
….………………………..………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, klasa) 
 
w projekcie „Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego” 

realizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie w roku szkolnym 

2017/2018, w tym na wyjazd na zagraniczne staże do Rimini we Włoszech w terminie: I grupa 

26.02.2018 r. do 23.03.2018 roku; II grupa od 14.05.2018 r. do 08.06.2018 roku. 

 

Zobowiązuję się równocześnie do uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych dla rodziców  
i uczestników odnośnie działań realizowanych w ramach projektu, w tym organizacji zagranicznych 
staży we Włoszech. 
 
Wyrażam zgodę, aby mój syn/moja córka reprezentował/a szkołę podczas wyjazdów zagranicznych, jak 
i podczas działań lokalnych. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,  
z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
 
………….………..………     ………….…………………………………………. 
(miejscowość, data)          (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 
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Załącznik 2 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZNIA 
 
 
 
Oświadczam niniejszym, że mój syn/moja córka 
 
 
……………………………………………………………………………………………..……………………...... 

(imię i nazwisko, klasa) 
 
nie choruje aktualnie na żadne choroby uniemożliwiające wykonywanie pracy zawodowej w ramach 
zajęć praktycznych w wybranej specjalności kształcenia i nie ma stwierdzonych przeciwwskazań 
lekarskich do pracy w wybranym zawodzie. Jednocześnie oświadczam, że mój syn / moja córka nie ma 
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zagranicznych stażach zawodowych. 
 
Inne długotrwałe schorzenia (np. alergie, podatność na udar słoneczny, choroby narządu ruchu, 
przeciwwskazania do dłuższej podróży autobusem, alergie pokarmowe): 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Czy zalecane jest żywienie dietetyczne? (jeśli tak, to jakie): 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Czy syn/ córka pozostaje pod stałą kontrolą lekarską? (podać nazwę przychodni/ szpitala, telefon 
placówki, nazwisko lekarza prowadzącego): 
……………………………………………………………………………………………..……………………….. 
………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 
Leki przyjmowane przez syna/córkę: …………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
…………………………………                                        ………….…………………………………………. 
(miejscowość, data)                                                            (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 
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Załącznik 3 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
 

1. Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w KARCIE UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE „Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego”. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych dla potrzeb 

realizacji projektu „Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego” zgodnie z art. 23 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późniejszymi zmianami). 

 

3. Deklaruję chęć uczestnictwa w Projekcie, wyrażając tym samym chęć uczestnictwa  
w zajęciach przygotowujących do wyjazdu oraz czterotygodniowych praktykach zagranicznych. 
 

4. Zapoznałam/em się ze Szkolnym regulaminem praktyk zagranicznych (Załącznik 4) oraz 
pozostałymi regulaminami. 
 
 
 
 
 
 

………………………………….                ……………………………………………………………………….. 
(miejscowość, data)                                       (podpis ucznia, podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 
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Załącznik 4 

Szkolny regulamin praktyk zagranicznych 
§1 

Postanowienia ogólne 
1. Projekt, pn.: „Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego” realizowany jest  
w ramach Programu Erasmus+, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie, kryteria kwalifikacyjne, w tym zasady 
rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń oraz zasady obowiązujące uczniów podczas pobytu za 
granicą. 
3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu w zakresie dotyczącym Zespołu Szkół Ekonomicznych 
im. Jana Pawła II w Staszowie, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 
niniejszym regulaminem, pozostają w gestii Dyrektora Szkoły. 
4. Wszystkie informacje, dotyczące realizacji projektu dostępne są na tablicy informacyjnej 
w szkole. 

§2 
Ogólne założenia projektu 

1. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie 
oraz partnera zagranicznego Sistema Turismo s.r.l. we Włoszech, w okresie od 01 września 
2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. 
2. Celem projektu jest promowanie mobilności wśród przyszłych pracowników na europejskim 
rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. 
3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 
• wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu, 
• zapoznanie się ze szkolnymi regulaminami, tj.: praktyk zagranicznych i rekrutacji uczestników 
projektu, 
• uzyskanie pozytywnej kwalifikacji komisji rekrutacyjnej, 
• wypełnienie karty uczestnictwa, 
• udział w zajęciach z przygotowania pedagogicznego i kulturowego, 
• podpisanie przed wyjazdem umowy o staż wraz z załącznikami. 
4. Projekt przewiduje wsparcie finansowe dla 58 uczniów klas III Technikum kształcących się 
w zawodzie technik logistyk, informatyk, organizacji reklamy, hotelarstwa oraz żywienia i usług 
gastronomicznych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie. 
5. Projekt obejmuje realizację 4-tygodniowych praktyk uczniowskich we włoskich zakładach 
branży logistycznej, informatycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, ekonomicznej i usługowej 
w dwóch grupach objętych opieką nauczycieli uczących w szkole macierzystej oraz 
przedstawicieli organizacji goszczącej. 
Termin praktyki: I grupa (technik informatyk, hotelarstwa i organizacji reklamy) od 26.02.2018 
r. – 23.03.2018 r. oraz II grupa (technik logistyk oraz żywienia i usług gastronomicznych) od 
14.05.2018 r. do 08.06.2018 roku. 
6. Praktyki zagraniczne odbywać się będą w zakładach branży logistycznej, informatycznej, 
hotelarskiej, gastronomicznej, ekonomicznej i usługowej w Rimini przez 8 godzin dziennie od 
poniedziałku do piątku. Partner zagraniczny zorganizuje uczniom czas wolny popołudniami 
oraz w weekendy. 
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7. Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+, realizowane w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego będą traktowane jako zajęcia objęte programem szkoły. 
 

§ 3 
Zasady rekrutacji 

1. Kryteria naboru promują równość szans między mężczyznami i kobietami, nie sugerują się 
przynależnością rasową, etniczną, wyznaniem i orientacją seksualną. 
2. Głównym kryterium naboru uczniów są wyniki testu kwalifikacyjnego ze znajomości języka 
angielskiego, testu umiejętności zawodowych, uzyskane wyniki w nauce z przedmiotów 
zawodowych oraz języka angielskiego i ewentualnie języka angielskiego zawodowego jak 
również ocena z zachowania oraz udział w konkursach/olimpiadach co najmniej na szczeblu 
okręgowym. 
3. Szczegółowe zasady rekrutacji, wymagane dokumenty rekrutacyjne oraz kryteria naboru 
omawia odrębny dokument, pn.: „Regulamin rekrutacji i kryteria naboru w projekcie 

mobilności Erasmus+”. 
§ 4 

Przygotowanie kulturowe i pedagogiczne 
1. Uczniowie zakwalifikowani do projektu (zarówno z listy podstawowej jak i rezerwowej) mają 
obowiązek uczestniczyć w zajęciach z przygotowania pedagogicznego i kulturowego, które 
poprzedzać będą wyjazd na praktyki zagraniczne. 
2. Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni 
wolne od zajęć dydaktycznych. 
3. Uczniowie zostaną podzieleni na 5 grup zgodnie z kierunkami kształcenia. 
4. Każda grupa odbędzie na teranie ZSE im. JP II w Staszowie: 

5-godzinne zajęcia, których celem jest kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji 
trudnej, 

5-godzinne zajęcia z zakresu kultury włoskiej, 

20-godzinne zajęcia językowe, szkolące język konwersacji, wyrażeń i zwrotów 
funkcjonujących w obrębie języka zawodowego. 
5. Zajęcia z zakresu szkolenia językowego, a także kultury włoskiej będą kontynuowane  
w trakcie praktyk zagranicznych. Partner zagraniczny zorganizuje dla uczestników praktyk 10-
godzinny kurs językowy oraz 2 wycieczki kulturoznawcze (np. do Wenecji, San Marino, 
Rawenny, Bolonii lub do innego miasta – zgodnie z warunkami atmosferycznymi  
i uzgodnieniami z Partnerem). 

§ 5 
Podpisanie umowy o staż 

1. Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobligowane do wypełnienia 
karty uczestnictwa, podpisania umowy o staż wraz z załącznikami, a także wyrobienia 
EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO oraz zabrania ze sobą niezbędnego stroju 
stosownie do zawodu, zgodnie z wymaganiami włoskiego pracodawcy, u którego będzie odbywał się 

staż. 
2. Umowa udziału w projekcie wymaga, w przypadku niepełnoletności ucznia, podpisania jej 
także przez rodzica lub opiekuna prawnego. 
3. Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie zobowiązuje ucznia do czynnego i pełnego 
udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu, a także do poinformowania,  
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z wyprzedzeniem, szkolnego koordynatora projektu o planowanej nieobecności na zajęciach, 
pod rygorem skreślenia go z listy uczestników projektu, jak również bieżącego informowania 
o zmianach danych osobowych. 
 

§ 6 
Obowiązki uczestników projektu i zasady postępowania podczas pobytu za 

granicą 
1. Uczestnicy praktyk zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zarówno w czasie 
odbywania praktyk, jak i w czasie wolnym od zajęć w dni powszednie oraz w weekendy. 
2. Uczestnicy stażu zobowiązani są do: 
• godnego reprezentowania szkoły w kraju i za granicą, 
• punktualności i zdyscyplinowania oraz respektowania poleceń opiekunów praktyk, 
wyznaczonych przez stronę polską oraz partnera zagranicznego, 
• bieżącego informowania nauczyciela o wszelkich nieprawidłowościach, mających wpływ na 
realizację stażu. 
3. W czasie całego pobytu za granicą zabrania się: kupowania, bądź spożywania napojów 
alkoholowych, korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i używek. O lekach 
zażywanych przez ucznia rodzice informują organizatora w karcie uczestnictwa. 
4. Podczas podróży oraz organizowanych wycieczek uczestnikom nie wolno oddalać się od 
grupy bez zezwolenia opiekuna. 
5. Podczas pobytu uczniowie dostosowują się do godzin pracy ustalonych przez firmę 
goszczącą, a wszelkie niedyspozycje fizyczne zgłaszają niezwłocznie opiekunom. 
6. Po ukończeniu praktyki w danym dniu uczniowie wracają na teren miejsca noclegowego, 
uczestniczą we wszystkich zajęciach organizowanych przez zagranicznego partnera,  
w szczególności w zajęciach z zakresu przygotowania językowego i kulturowego. 
7. Zabrania się surowo uczestnikom stażu oddalania się poza miejsce zakwaterowania, bez 
wiedzy i zgody opiekuna. 
8. Uczestnicy praktyk zagranicznych realizują zadania zlecone przez opiekuna stażu, a także 
poddają się bieżącej ocenie przewidzianej programem praktyk. 
9. Obowiązkiem uczestnika projektu jest bieżące wypełnianie dzienniczków praktyk i zajęć, 
prowadzenia innej niezbędnej dokumentacji realizacji stażu jak również wykonywania 
dokumentacji zdjęciowej w miejscu stażu oraz prowadzenia działań promujących realizację i 
efekty projektu mobilnościowego. 
10. Po powrocie do kraju uczestnik ma obowiązek w ciągu 7 dni wypełnić raport uczestnika 
stażu, a także złożyć koordynatorowi projektu prezentację multimedialną dotyczącą pobytu 
na praktyce zagranicznej. 
11. Po powrocie ze stażu uczniowie zobowiązani są do czynnego udziału w działaniach 
mających na celu upowszechnianie rezultatów projektu w ramach programu Erasmus+, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

§ 7 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 
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2. Przypadki, o których mowa w pkt. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub innej 
osobistej i nie mogły być znane uczestnikowi w momencie przystąpienia przez niego do 
projektu. 
3. W przypadku rezygnacji uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych nieodpłatnie 
materiałów i pomocy w ramach projektu najpóźniej w dniu złożenia rezygnacji. 

 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie koszty związane ze stażem, tj.: koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, 
organizacji praktyk, ubezpieczenia oraz kieszonkowego, pokrywa Program Erasmus+, 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Uczestnictwo w praktykach zagranicznych należy traktować jako wyróżnienie i formę 
nagrody dla najlepszych uczniów. 
3. Każdy z uczestników otrzyma przed wyjazdem na praktyki komplet materiałów 
informacyjnych, niezbędne adresy, telefony kontaktowe i alarmowe. 
4. Po przyjeździe do Włoch uczniowie otrzymają przygotowane przez partnera zagranicznego 
- Sistema Turismo s.r.l. materiały informacyjne. Zostaną zapoznani z miejscem pobytu i praktyk 
oraz pracodawcami. 
5. W trakcie odbywania stażu uczniowie dokumentują w dzienniczku praktyk realizowane 
tematy w języku polskim oraz prowadzą niezbędną dokumentację w języku angielskim dla 
Partnera. 
6. Nabyte za granicą przez uczniów umiejętności zostaną uznane i potwierdzone przez: 
• dokument Europass-Mobilność - wystawiony przez ZSE im. JP II w Staszowie we współpracy 
z partnerem zagranicznym - Sistema Turismo s.r.l., informujący o nabytych umiejętnościach 
podczas praktyk za granicą, 
• certyfikat praktyki zawodowej Training Vision, 
• certyfikat praktyki zawodowej firmy: wystawiony przez zakład szkolący uczestnika 
programu, 
• certyfikat kursu językowego. 
7. Walidacji nabytych umiejętności dokona partner zagraniczny przy współpracy  
z opiekunem z Polski. Ocena zostanie wystawiona w oparciu o następujące kryteria: 
 
• organizacja pracy w zakładzie szkolącym - max 10 pkt., 
• poziom obsługi klienta - max 10 pkt., 
• poziom wykonania zadań zawodowych - max 10 pkt., 
• samodzielność wykonania zadania - max 10 pkt., 
• dyscyplina pracy, znajomość, przestrzeganie regulaminów wewnętrznych i przepisów - max 
10 pkt., 
• aktywność i zaangażowanie w funkcjonowanie zakładu - max 10 pkt. 
 
Uzyskane punkty zostaną przeliczone na oceny z uwzględnieniem standardów 
egzaminacyjnych w zakresie umiejętności praktycznego wykonania pracy zawodowej: 
95 - 100 % - Celujący 
90 - 94 % - Bardzo dobry 
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85 - 89 % - Dobry 
80 - 84 % - Dostateczny 
75 - 79 % - Dopuszczający 
0 - 74 % - Niedostateczny (oznacza niezaliczenie praktyki zawodowej/stażu). 

Uzyskana ocena będzie wpisana do dzienniczka praktyk, w którym uczeń dokumentował 
realizowane treści i zadania. Ocena ta zostanie przekazana dyrektorowi ds. praktyk 
zawodowych w ZSE im. JP II w Staszowie i będzie oceną z zakresu praktyki zawodowej. 
8. Jeżeli uczeń rezygnuje ze stażu w ostatnich 10 dniach przed wyjazdem i nie znajdzie się 

uczeń z listy rezerwowej, który zdecyduje się na wyjazd w ostatniej chwili, rodzice lub 

prawni opiekunowie pokryją poniesione koszty związane z dotychczasową organizacją 

stażu. 

9. W przypadku, gdy uczeń w sposób rażący złamie regulamin w czasie pobytu za granicą 

(spożywanie alkoholu, nie przestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież itp.), zostanie  

w trybie natychmiastowym usunięty z praktyk i odesłany do kraju. Koszty związane  

z przerwaniem stażu z winy ucznia poniosą jego rodzice lub prawni opiekunowie (zwrot 

całkowitych kosztów dofinansowania). 

10. Za wszelkie szkody wyrządzone przez ucznia w sposób umyślny, złośliwy lub 

nieodpowiedzialny koszty poniosą rodzice lub jego prawni opiekunowie. 

11. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

 


