
           

 
Projekt:  „Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy”  

 

 
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu  

„Uczenie się przez całe życie”. 
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą 

odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej 
informacji. 

 

 

Szkolny regulamin praktyk zagranicznych 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt, pn.: „Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do 

zatrudnienia na europejskim rynku pracy” realizowany jest przy wsparciu finansowym 

Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. 

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 

nr 8 im. Tadeusza Kościuszki, 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 oraz na stronie internetowej placówki www.zs8.koszalin.pl . 

 

§2 

Ogólne założenia projektu 

 

1. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 8 w Koszalinie oraz partnera 

zagranicznego Training Vision Ltd. w Wielkiej Brytanii, w okresie od 1 września 2013 roku 

do 31 maja 2015 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 formularza zgłoszeniowego, 

• zapoznanie się ze szkolnymi regulaminami, tj.: praktyk zagranicznych i rekrutacji 

uczestników projektu, 

• uzyskanie pozytywnej kwalifikacji komisji rekrutacyjnej, 

• udział w zajęciach z przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego, 

• podpisanie przed wyjazdem umowy o staż wraz z załącznikami. 

4. Projekt przewiduje wsparcie finansowe dla 20 uczniów klas III Technikum Zawodowego 

nr 2 w Zespole Szkół nr 8 w Koszalinie, kształcących się w zawodzie technik usług 

fryzjerskich.  

5. Projekt obejmuje realizację 4-tygodniowych praktyk uczniowskich w  brytyjskich 

zakładach fryzjerskich, w dwóch 10-osobowych grupach objętych opieką nauczyciela 

uczącego w szkole macierzystej oraz przedstawicieli organizacji goszczącej.  

Terminy praktyk: 

• I grupa  16.03.2014 - 12.04.2014, 

• II grupa 01.03.2015 - 28.03.2015. 
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6. Praktyki zagraniczne odbywać się będą w zakładach fryzjerskich w Portsmouth przez 

8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Partner zagraniczny zorganizuje uczniom 

czas wolny popołudniami oraz w weekendy.  

7. Praktyki zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci będą  traktowane jako 

zajęcia objęte programem szkoły i realizowane w kraju.   

 

§ 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 wynik testu kwalifikacyjnego ze znajomości 

języka angielskiego, uzyskane wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych i ocena 

z zachowania.  

3. Uczniowie z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zagrożeni wykluczeniem 

społecznym i ekonomicznym (zamieszkujący tereny wiejskie i pochodzący z rodzin 

wielodzietnych) uzyskają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji. 

4. Szczegółowe zasady rekrutacji, wymagane dokumenty rekrutacyjne oraz kryteria naboru 

omawia  odrębny dokument, pn.: „Szkolny regulamin rekrutacji uczestników projektu”. 

 

§ 4 

Przygotowanie kulturowe, językowe i pedagogiczne 

 

1. Uczniowie zakwalifikowani do projektu mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach  

z przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego, 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. Każda  grupa odbędzie na teranie ZS 8 w Koszalinie: 

•  4-godzinne zajęcia z pedagogiem szkolnym, których celem jest kształcenie 

umiejętności radzenia sobie w sytuacji trudnej, 

• 2-godzinne zajęcia z zakresu kultury brytyjskiej, 

• 18-godzinne zajęcia językowe, szkolące język konwersacji, wyrażeń i zwrotów 

funkcjonujących w obrębie języka zawodowego.  

4. Zajęcia z zakresu szkolenia językowego, a także kultury Wielkiej Brytanii będą 

kontynuowane w trakcie praktyk zagranicznych. Partner zagraniczny zorganizuje dla 

uczestników praktyk 20-godzinny kurs językowy oraz 2 wycieczki: do Londynu oraz na 

Wyspę Wight. 

§ 5 

Podpisanie umowy o staż 

 

1. Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobligowane do 

podpisania umowy o staż wraz z załącznikami, a także wyrobienie EUROPEJSKIEJ KARTY 

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. 
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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, 

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 formularzu 

zgłoszeniowym. 

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. 

10. Po powrocie do kraju uczestnik ma obowiązek w ciągu 10 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 Leonardo da 

Vinci. 
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§ 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. 

2. Przypadki, o których mowa w pkt. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej i nie 

mogły być znane uczestnikowi w momencie przystąpienia przez niego do projektu.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie koszty związane ze stażem, tj.: koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, 

organizacji praktyk, ubezpieczenia oraz kieszonkowego, pokrywa program Leonardo da 

Vinci.  

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 Wielkiej Brytanii uczniowie otrzymają od partnera zagranicznego 

przygotowane przez Training Vision materiały informacyjne oraz zostaną zapoznani 

z miejscem pobytu i praktyk oraz  pracodawcami. 

5. W trakcie odbywania stażu uczniowie dokumentują w dzienniczku praktyk realizowane 

tematy w języku polskim.  

6. Nabyte za granicą przez uczniów umiejętności zostaną uznane i potwierdzone przez: 

• dokument Europass-Mobilność - wystawiony przez ZS 8 we współpracy z organizacją 

brytyjską , informujący o nabytych umiejętnościach podczas praktyk za granicą, 

• certyfikat praktyki zawodowej Training Vision, 

• certyfikat praktyki zawodowej firmy: wystawiony przez zakład fryzjerski szkolący 

uczestnika programu, 

• certyfikat kursu językowego oceniający poziom językowy każdego ucznia, według 

CEFR, ustalający poziom biegłości językowej. 

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 fryzjerskim - max 10 pkt., 

• poziom obsługi klienta - max 10 pkt., 

• poziom wykonania zabiegów z zakresu pielęgnacji włosów - max 10 pkt., 

• projektowanie fryzur - max 10 pkt., 

• jakość wykonania zabiegów stylizacji włosów - max 10 pkt., 

• umiejętność posługiwania się narzędziami, przyborami i aparatami fryzjerskimi - max 

10 pkt., 

• estetyka wykonania pracy - max 10 pkt., 

• samodzielność wykonania zadania - max 10 pkt., 

• dyscyplina pracy, znajomość, przestrzeganie regulaminów wewnętrznych i przepisów 

- max 10 pkt., 
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• aktywność i zaangażowanie w funkcjonowanie zakładu - max 10 pkt. 

 

Uzyskane punkty zostaną przeliczone na oceny z uwzględnieniem standardów 

egzaminacyjnych w zakresie umiejętności praktycznego wykonania zabiegu: 

95 - 100 pkt. - Celujący 

90 - 94   pkt. - Bardzo dobry 

85 - 89   pkt. - Dobry 

80 - 84   pkt. - Dostateczny  

75 - 79   pkt. - Dopuszczający 

0   - 74   pkt. - Niedostateczny (oznacza niezaliczenie praktyki zawodowej). 

 

Uzyskana ocena będzie wpisana do dzienniczka praktyk, w którym uczeń dokumentował 

realizowane treści i zadania. Ocena ta zostanie przekazana Radzie Pedagogicznej w ZS 8 

w Koszalinie 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 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.  


