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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 

 
& 1 Zasady ogólne 

 
1. Projekt nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 realizowany jest przez Fundację Rozwoju i 

Innowacji WIR w porozumieniu z Zespołem Szkół Budowlanych w Radomiu. Projekt 
współfinansowany jest w ramach Programu Erasmus+ na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-
KA122-VET-000033945. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie nr 2021-1-PL01-KA122-VET-
000033945. 

3. Okres realizacji projektu 31.12.2021 – 31.12.2022r. 
4. Narodowa Agencja Programu Erasmus Plus jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (dalej 

FRSE) z siedziba W Warszawie, ul. Aleja Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.  
5. Beneficjentem projektu (organizacja wysyłająca) jest Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR 

(www.fwir.pl ) 

6. Partnerem projektu (organizacja przyjmująca) jest  Jordbrugets Uddannelsescenter Århus 
Dania (www.ju.dk)  

7. Projekt skierowany jest do: 

• Uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/2022, kształcą się w 3 klasie Technikum 
Geodezyjnego w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu- 26 osób; 

• Nauczycieli przedmiotów zawodowych, kształcących na kierunku Technik Geodeta w 
Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu. 

8. Głównymi działaniami projektu będą: 

• Dla uczniów- 2-tygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Danii, które odbędą się 
w dniach: 9.05.2022-20.05.2022r. 

• Dla nauczycieli- tygodniowa obserwacja pracy w Danii, która odbędzie się w dniach: 
28.03.2022r.- 01.04.2022r. 

9. W ramach projektu uczestnicy zakwalifikowani do udziału brać będą udział w zajęciach 
przygotowawczych do praktyk, praktykach zawodowych, ewaluacji oraz działaniach 
upowszechniających rezultaty projektu. 

10. Główny celem projektu jest wzrost kompetencji praktycznych i poczucia europejskości wśród 
26 uczniów i 3 nauczycieli Zespołu Szkol Budowlanych w Radomiu. 

11. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie jest podpisanie przez uczestnika 
Regulaminu Uczestnictwa oraz wszystkich niezbędnych dokumentów związanych 
bezpośrednio z realizacją działań projektu. W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana 
jest także dodatkowo zgoda rodziców/ prawnych opiekunów danego ucznia. 

12. Uczestnicy projektu zapewnione mają bezpłatne praktyki zawodowe, bezpłatny transport, 
zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz pełne ubezpieczenie w trakcie mobilności. 

13. W trakcie mobilności uczniów, opiekunami uczestników będą nauczyciele Zespołu Szkół 
Budowlanych w Radomiu. Za koordynację wszystkich działań odpowiedzialna jest Pani Anna 
Piszczek- Prezes Fundacji Rozwoju i Innowacji WIR. Z ramienia szkoły koordynatorem działań 
jest Pani Jolanta Skoczylas- Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. 

Koordynatorzy projektu wraz z opiekunami będą odpowiedzialni za: 

• wsparcie uczniów podczas mobilności; 

• wsparcie językowe; 

• dbanie o realizację założonych planów praktyk zarówno przez uczestników, jak i instytucję 
przyjmującą; 

• reagowanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczestników; 

• prowadzenie bieżącej ewaluacji działań, podejmowania działań naprawczych. 
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& 2 Zakres wsparcia 
1. Wsparcie oferowane w ramach projektu uczniom ZSB Radom:  

Blok 1: zajęcia organizacyjne -       2 godzin 
Blok 2: zajęcia z języka angielskiego zawodowego –  30 godzin 
Blok 3: zajęcia kulturowe  -     20 godzin 
Blok 4: zajęcia z BHP -                     3 godziny  

2. Wsparcie oferowane w ramach projektu nauczycielom ZSB Radom:  
Blok 1: zajęcia organizacyjne -       2 godziny  
Blok 2: zajęcia kulturowe  -       4 godziny 

& 3 Prawa i obowiązki 
1. Każdy uczestnik ma prawo do: 

• Otrzymywania wszystkich informacji dotyczących projektu; 

• Nieodpłatnego udziału w projekcie; 

• Otrzymania certyfikatów, zaświadczeń oraz pozostałych dokumentów zgodnie z 
założeniami projektu; 

• Zgłaszania uwag. 
2. Uczestnik zobowiązuje się do: 

a. Uczestnictwa we wszystkich w zajęciach realizowanych w ramach projektu nr 2021-1-
PL01-KA122-VET-000033945. 

b. Znajomość i przestrzeganie niniejszego regulaminu; 
c. Bieżące zapoznanie się z informacji na temat projektu i jego wymogów zamieszczanych 

na stronie Fundacji Rozwoju i Innowacji WIR (www.fwir.pl )  oraz na Facebook Proingeo  
; 

d. Punktualne stawianie się na zajęciach przygotowawczych przed mobilnością oraz 
uczestnictwo w nich z frekwencja wynosząca minimum 80% przeznaczonego czasu na 
dane zajęcia czasu; 

e. Uczestnictwo w działaniach upowszechniających rezultaty projektu po powrocie z 
mobilności; 

f. Gotowość do tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych, dzielenia się wiedza i 
upowszechniania rezultatów projektu; 

g. Podejmowanie działań na rzecz efektywności kształcenia (wysokich wyników 
egzaminów zawodowych); 

h. 100% obecności w trakcie praktyk zawodowych w Danii z pominięciem wypadków 
zdrowotnych (dotyczy: punktualności, realizowania zadań powierzonych podczas 
praktyk oraz przez opiekuna grupy, informowania koordynatora projektu o wszelkich 
nieprawidłowościach mających wpływ na realizację praktyk zawodowych i stopień 
satysfakcji uczestnika); 

i. Uczestnictwa w spotkaniach w trakcie realizacji zajęć przygotowawczych, praktyk 
zawodowych oraz działań upowszechniających; 

j. Terminowego złożenia raportu końcowego uczestnika w terminie wyznaczonym przez 
koordynatora projektu; 

k. Godnego reprezentowania szkoły w trakcie realizacji praktyk zawodowych za granicą; 
l. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów 

obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu 
praktyki (m. in. przepisów przeciwpożarowych, poruszania się po drogach publicznych, 
ciszy nocnej, itp.); 

m. Uczestnika obowiązuje realizacja pełnego programu pobytu w tym udział w 
wycieczkach, zajęciach integracyjnych zaproponowanych przez organizatora praktyki, 
jak również zorganizowanych przez opiekunów; 

n. Uczestnik powinien się zachowywać w sposób zdyscyplinowany i kulturalny; 

http://www.fwir.pl/
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o. Uczestnik praktyk jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceń 
opiekunów; 

p. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych 
oraz stosowania się do poleceń opiekunów, pilota i kierowcy; 

q. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, 
środków odurzających oraz napojów alkoholowych; 

r. Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach 
określonych przez opiekunów. Oddalenie się uczestnika z terenu zakwaterowania 
możliwe jest tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna; 

s. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi 
obyczajami, zasadami i zwyczajami panującymi w kraju odbywania praktyk; 

t. Wszystkich uczestników praktyk obowiązuje zachowanie nienarażające 
bezpieczeństwa własnego i innych; 

u. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00. Po godzinie 23.00 w miejscu 
zakwaterowania obowiązuje cisza nocna bezwzględna; 

v. Aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu; 
w. Przestrzegania regulaminu BHP. 

3. Przed mobilnością uczestnik zobowiązany jest:  
a. Podpisać umowę i niniejszy regulamin  
b. Wziąć udział w zajęciach przygotowujących do mobilności  
c. Zapoznać się i podpisać „Porozumienie o programie zajęć”, „Zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych”  
d. Wyrobić Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)  
e. Posiadać aktualny dowód osobisty i/lub paszport. 

4. W trakcie mobilności uczestnik zobowiązany jest:  
a. Realizować program praktyk 
b. Prowadzić stosowną dokumentację (np. dzienniczek praktyk itp.)  
c. Sprawdzać kompletność i poprawność otrzymanych dokumentów  
d. Realizować działania upowszechniające  
e. Informować koordynatora projektu o przebiegu mobilności  

5. Po zakończeniu mobilności uczestnik zobowiązany jest:  
a. Złożyć raport online we wskazanych systemie  
b. Złożyć stosowną dokumentację do koordynatora projektu  
c. Wypełnić wewnętrzną ankietę ewaluacyjna  
d. Realizować działania upowszechniające w tym dzielić się nabytymi umiejętnościami  

6. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w praktykach zawodowych w przypadku rażącego 
naruszenia niniejszego Regulaminu. 

& 4 Zasady monitoringu  
1. Uczestnicy zobowiązani są do:  

a. Uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych  
b. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego 

zakończeniu  
c. Uczestnictwa w spotkaniach monitorujących  
d. Sporządzenia raportu.  
 

 
 


