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REGULAMIN STA śU ZAGRANICZNEGO  
§1 

Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ traktowane są jako zajęcia objęte programem 
szkoły, realizowane w szkole oraz poza terenem szkoły i w związku z tym uczniowie obowiązani są do 
przestrzegania regulaminu zgodnego z regulaminem szkoły i ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa 
w czasie całego pobytu na staŜu. Naruszenie zasad regulaminu  spowoduje wyciągnięcie surowych 
konsekwencji wynikających z postanowień regulaminu i statutu szkoły.  

§2 
Uczestnicy staŜu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zarówno w czasie odbywania praktyk 
w firmach, jak i w czasie wolnym od zajęć w dni powszednie oraz w weekendy.  

§3 
Wszelkie koszty staŜu (koszty podróŜy, zakwaterowania, wyŜywienia, organizacji praktyk, 
ubezpieczenia oraz kieszonkowego) pokrywa program Erasmus+. Uczestnictwo w staŜu zagranicznym 
naleŜy traktować jako wyróŜnienie i formę nagrody dla najlepszych uczniów. Dlatego teŜ uczestnicy 
staŜu zobowiązani są do godnego reprezentowania szkoły w kraju i za granicą.  

§4 
Uczniowie zobowiązani są do punktualności i zdyscyplinowania, respektowania poleceń opiekuna 
staŜu ze strony polskiej, a w czasie odbywania staŜu, równieŜ opiekuna ze strony partnera 
zagranicznego. Uczniowie znają program staŜu, który otrzymują przed wyjazdem na praktykę.  

§5 
W czasie podróŜy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń obsługi na pokładzie samolotu 
(zapinanie pasów bezpieczeństwa, wyłączenie telefonów komórkowych itp.).  
W czasie podróŜy, szczególnie w czasie oczekiwania na lotniskach, jak i w czasie organizowanych 
wycieczek nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna grupy.  

§6 
W czasie całego pobytu za granicą zabrania się: kupowania napojów alkoholowych, w tym równieŜ 
wina i piwa, palenia papierosów, spoŜywania alkoholu, korzystania z jakichkolwiek substancji 
psychoaktywnych i uŜywek. O lekach uŜywanych przez ucznia rodzice informują w Formularzu 
Zgłoszeniowym. 

§7 
Uczniowie dostosowują się do godzin pracy ustalonych przez firmę w porozumieniu z opiekunem 
praktyk ze strony partnera zagranicznego – wszelkie niedyspozycje fizyczne naleŜy zgłaszać firmie  
w tym samym dniu, za pośrednictwem opiekunów. 

§8 
W trakcie odbywania staŜu uczniowie dokumentują w Dzienniczku Praktyk realizowane tematy  
w języku polskim. Opiekun praktyk wystawia ocenę tygodniową oraz ocenę końcową i krótką opinię  
o uczniu, co będzie podstawą do wystawienia oceny końcowej z praktyki zawodowej oraz zaliczenia 
praktyki.  

§9 
Po ukończeniu praktyki w danym dniu uczniowie wracają na teren miejsca noclegowego, uczestniczą 
we wszystkich zajęciach organizowanych zarówno przez zagranicznego partnera, w szczególności  
w zajęciach z zakresu przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego. 

§10 
Zabrania się surowo oddalania uczestników staŜu poza teren zamieszkania bez wiedzy i zgody 
opiekuna. Zabrania się korzystania z kąpielisk i basenów bez nadzoru i zgody opiekunów. W czasie 
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ciszy nocnej (godzina zostanie ustalona przez polskiego opiekuna) uczestnicy przebywają w swoich 
pokojach.  

§11 
JeŜeli uczeń rezygnuje ze staŜu w ostatnich 10 dniach przed wyjazdem i nie znajdzie się uczeń z listy 
rezerwowej, który zdecyduje się na wyjazd w ostatniej chwili, lub w przypadku gdy uczeń nie 
odbędzie staŜu w całości z własnej winy (np. spóźni się na lotnisko), rodzice ponoszą poniesione 
koszty związane z organizacją staŜu, które nie będą mogły być odzyskane: koszty przygotowania, 
koszty ubezpieczenia, rezerwacji biletów, przedpłaty w hotelu itp. W przypadku zmiany nazwiska 
uczestnika staŜu przed wylotem w momencie gdy zakupione są juŜ bilety lotnicze, rodzice ucznia 
rezygnującego z wyjazdu ponoszą koszty związane z kosztami zmiany rezerwacji lotniczej. 

§12 
W przypadku gdy uczeń w sposób raŜący złamie regulamin w czasie pobytu za granicą (spoŜywanie 
alkoholu, oddalanie się z miejsca pobytu bez wiedzy opiekunów, nie przestrzeganie poleceń 
opiekunów, kradzieŜ itp.), moŜe być usunięty z praktyk w trybie natychmiastowym. Rodzice zostaną  
o tym powiadomieni telefonicznie i uczeń zostanie odesłany do kraju. Koszty związane  
z przerwaniem staŜu (zwrot całkowitych kosztów dofinansowania) ponoszą rodzice ucznia. Za 
wszelkie szkody wyrządzone w sposób umyślny, złośliwy lub nieodpowiedzialny koszty ponoszą 
rodzice /lub prawni opiekunowie ucznia.  

§13 
Program staŜu zawiera 80 godz. zajęć, średnio 6 godz. dziennie (czas pracy hiszpańskich zakładów 
fryzjerskich).  
Cel realizacji staŜu: Przygotowanie grupy 30 uczniów szkół ZDZ do podjęcia zatrudnienia na 
międzynarodowym rynku pracy poprzez podniesienie ich mobilności oraz zapoznanie z europejskimi 
trendami fryzjerstwa.   
Cel zostanie osiągnięty w wyniku realizacji kolejnych bloków tematycznych:  
I. Funkcjonowanie i rozwój sektora fryzjerskiego w Hiszpanii (20godz.) 

1.Zapoznanie z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw hiszpańskich w sektorze usług 
fryzjerskich. 
2.Zapoznanie z urządzeniami i sprzętem technicznym stosowanym w hiszpańskich zakładach 
fryzjerskich. 
3.Poznanie specyfiki pracy na rzeczywistych stanowiskach pracy w hiszpańskich zakładach 
fryzjerskich. 
4. Wizyta studyjna w fabryce chemii do salonów fryzjerskich 

II. Zajęcia praktyczne w hiszpańskich akademiach i salonach fryzjerskich (40godz.) 
Efekty kształcenia z podstawy programowej. Uczeń: 

A. poznaje zasady bhp i ppoŜ obowiązujące w miejscu odbywania staŜu, 
A.19.1(1) ocenia stan włosów i skóry głowy 
A.19.1(6) wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem róŜnych metod i technik 
A.19.2(12) dobiera preparaty fryzjerskie do wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania 
wodnego oraz chemicznego 
A.19.2(13) wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego; 
A.19.2 (4) dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania zabiegów strzyŜenia; 
A.19.2(5) przestrzega zasad podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury; 
A.19.2(6) ustala etapy strzyŜenia; 
A.19.2(7) wykonuje strzyŜenie włosów damskich i męskich 
A.19.3(7) wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów;   
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III. Zapoznanie ze specyfiką i kulturą Hiszpanii (20godz.) 
Moduł realizowany popołudniami oraz w weekendy. W ramach zajęć kulturowych uczniowie 
odwiedzą miejsca charakterystyczne oraz kształtujące kulturę regionu tj.: miasta Madryt lub 
Barcelonę, Stare Miasto Walencji, muzea. Pozwoli to na oswojenie się z nowym miejscem, a w efekcie 
ułatwi realizację obszaru kosmetyki fryzjerskiej zostaną zorganizowane wizyty w zakładzie 
produkującym chemię kosmetyczną.  

§14 
Po pozytywnym zaliczeniu staŜu kaŜdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu praktyk 
zawodowych wystawione przez Instytucję Przyjmującą, zawierające rekomendacje z zakładów 
fryzjerskich, w których odbywał się staŜ oraz dodatkowo Europass Mobilność, dokument informujący 
o odbytym staŜu zagranicznym, jego programie, nabytych umiejętnościach. Walidacji nabytych 
umiejętności dokona Instytucja Przyjmująca przy współpracy z opiekunami pedagogicznymi. Ocena 
zostanie wystawiona w oparciu o następujące kryteria: 

1. Samodzielność wykonania zadań – max 10pkt. 
2. Organizacja stanowiska pracy – max 10pkt. 
3. Umiejętności posługiwania się narzędziami i sprzętem – max 10pkt. 
4. Jakości i estetyka wykonania pracy – max 10pkt. 
5. Poziom obsługi klienta – max 10pkt. 
6. Dyscyplina pracy, znajomość i przestrzeganie regulaminów wewnętrznych przepisów bhp  

i p. poŜ – max 10pkt. 
7. ZaangaŜowanie, oryginalność i kreatywność wykonywanych zadań – max 10pkt. 
8. Aktywność na spotkaniach informacyjnych, treningowych, zajęciach kulturalnych  

i językowych realizowanych na miejscu – max 10pkt. 
 
Uzyskane punkty zostaną przeliczone na oceny: 

80 – 70pkt – Celujący 
69 – 60pkt – Bardzo dobry 
59 – 50pkt – Dobry 
49 – 40pkt – Dostateczny 
39 – 30pkt – Dopuszczający 
29 – 0pkt – Niedostateczny (oznacza niezaliczenie praktyki zawodowej) 

 
Otrzymana ocena stanowić będzie formalne potwierdzenie nabytych umiejętności. Otrzymana ocena 
będzie przekazana instruktorom praktycznej nauki zawodu w szkole danego ucznia, będzie miała 
wpływ na ocenę z zakresu praktyki zawodowej. Indywidualna dokumentacja przebiegu staŜu 
(Dziennik praktyk), kopie uzyskanych certyfikatów/ zaświadczeń/ rekomendacji dołączone będą do 
dokumentacji szkolnej. Za pozytywne ukończenie staŜu uczniowie otrzymają punkty ECVET, co tym 
samym oznaczać będzie uznanie zdobytych podczas staŜu kwalifikacji w szkole macierzystej. 
 

§15 
Uczestnicy staŜu zobowiązują się do przedłoŜenia indywidualnych Raportów uczestników po odbyciu 
staŜu w terminie 10 dni roboczych od jego zakończenia. 
 


