
                                            

       
                                             

       
 

 
REGULAMIN PRAKTYK ZAGRANICZNCH                                                                                                        

W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W RZESZOWIE 

1. Praktyki zagraniczne  traktowane są jako zajęcia objęte programem kształcenia szkoły,   

w związku z tym uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zgodnego z 

regulaminem szkoły i ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa   w czasie całego pobytu 

na praktykach. Naruszenie zasad regulaminu spowoduje wyciągnięcie surowych 

konsekwencji wynikających z postanowień i Regulaminu Szkoły. 

2. Uczestnik  zobowiązany jest do godnego reprezentowania szkoły w kraju i za granicą 

3. Uczestnik powinien się zachowywać w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. Zobowiązany 

jest  do punktualności  i respektowania poleceń opiekunów, którym podlega. 

4. Uczestnik  zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zarówno w czasie odbywania 

praktyk w firmach, jak i w czasie wolnym od zajęć w dni powszechne oraz w weekendy.  

5. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów ,regulaminów   

i instrukcji obowiązujących w obiekcie zakwaterowania, miejscach realizacji programu 

praktyki oraz miejsc realizacji  programu kulturowego w tym basenów  (m.in. przepisów 

bezpieczeństwa, instrukcji postępowania, przeciwpożarowych, poruszania się po drogach 

publicznych, ciszy nocnej itp.). 

6. Uczestnicy zobowiązani są do dostosowania się do programu dnia, godzin realizacji zajęć              

w ramach praktyk, programu kulturowego, posiłków, pobudki i ciszy nocnej. 

7. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz 

stosowania się do poleceń opiekunów, kierowcy i pilota, a w czasie oczekiwania na lotniskach, 

jak i w czasie organizowanych wycieczek nie wolno oddalać się od grupy bez wyrażenia zgody 

przez opiekuna grupy. 

8. Opiekun praktyk  zabiera listę uczestników z numerami telefonów kontaktowych rodziców 

(prawnych opiekunów) i uczestników praktyk. Każdy uczestnik praktyk powinien 

obowiązkowo włączyć usługę ROAMINGU w telefonie, którego numer podał w formularzu 

rekrutacyjnym. 

9. Każdy uczeń musi posiadać dowód osobisty lub paszport, Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego. 

10. Podczas praktyk uczniowie systematycznie dokumentują w „DZIENNICZKU PRAKTYK” 

realizowane tematy w języku polskim. 

11. Uczestnika obowiązuje realizacja pełnego programu pobytu w tym udział  

w wycieczkach, zajęciach integracyjnych zaproponowanych przez organizatora praktyki jak 

również organizowanych prze opiekunów. 

12. W czasie całego pobytu za granicą zabrania się: kupowania napojów alkoholowych, w tym 

również wina i piwa, palenia papierosów, spożywania alkoholu, korzystania z jakichkolwiek 

substancji psychoaktywnych i używek.  

13. Oddalenie się uczestnika z terenu zakwaterowania może nastąpić wyłącznie za wiedzą  

i zgodą opiekuna (nie dotyczy wyjścia na praktyki zawodowe). Uczestnicy zobowiązani są 

również do zachowania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami, zasadami i zwyczajami 

panującymi  w kraju odbywania praktyki. 

14. Wszystkich uczestników praktyk obowiązuje zachowanie nienarażające bezpieczeństwa 

własnego i innych. 

15. Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach 

określonych przez opiekuna. 



                                            

       
                                             

       
 

 
16. Bezwzględnie zabrania się oddalania uczestników praktyk/stażu poza teren zamieszkania bez 

wiedzy i zgody opiekuna. W przypadku samowolnego oddalenia się uczestnika praktyk/ stażu 

kosztami poszukiwań będą obciążeni rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie faktury 

wystawionej przez organizację przyjmującą. 

17. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00. Po godzinie 23.00 w miejscu 

zakwaterowania obowiązuje cisza nocna bezwzględna, wówczas uczestnicy przebywają         w 

swoich pokojach 

18. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz porządek  

w miejscu zakwaterowania. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w 

którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika praktyki odpowiedzialność ponosi 

on sam oraz jego rodzice lub opiekunowie prawni. 

19. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia 

rodziców/prawnych opiekunów. 

20. Uczestnicy z chorobą lokomocyjną zabezpieczają się w lekarstwa we własnym zakresie. 

21. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych należy natychmiast poinformować 

opiekuna. 

22. W przypadku, gdy uczeń w sposób rażący złamie regulamin podczas pobytu za granicą  

(np.: spożywanie alkoholu, oddalanie się z miejsca pobytu bez wiedzy opiekunów, nie 

przestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież, naruszenie nietykalności osobistej innych osób 

itp.), może być usunięty z praktyk w trybie natychmiastowym. Rodzice zostaną o tym 

powiadomieni telefonicznie i uczeń zostanie odesłany do kraju lub rodzice na własny koszt 

będą musieli po uczestnika przyjechać. Koszty związane z przerwaniem praktyk (zwrot 

całkowitych kosztów dofinansowania) ponoszą rodzice/lub prawni opiekunowie ucznia/ 

uczestnika. 

23. Opiekunowie grupy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze oraz inne przedmioty 

wartościowe uczestników (pieniądze, laptopy, cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony 

komórkowe itp.).  

24.  Uczestnicy obowiązani są do zgłoszenia się na miejscu zbiórki o godzinie podanej na ostatnim 

spotkaniu przed wyjazdem. 

25.  Uczestnicy stażu zobowiązują się do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych  oraz raportu 

końcowego po ukończeniu praktyk, do wykonania prac niezbędnych do upowszechniania 

rezultatów projektu: strona www, prezentacje multimedialne, fotoreportaże, udział w 

konferencjach itp. Nie wywiązanie się z w/w obowiązków może skutkować zwrotem 

kosztów poniesionych przez szkołę związanych z pobytem na zagranicznych 

praktykach 

 

Podpis uczestnika    Podpis rodzica / opiekuna prawnego                                                                                                             

 

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

  

Rzeszów, dnia ………………………………………………… 

 

 



                                            

       
                                             

       
 

 
 

ANKIETA NA TEMAT STANU ZDROWIA UCZESTNIKA PRAKTYK ZAGRANICZNYCH 

Proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Wszystkie informacje w niej zawarte będą znane tylko 

opiekunowi praktyk zagranicznych i nie będą udostępniane osobom trzecim. 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………….  

Miejscowość odbywania praktyk ………………………………………………….. 

Numery telefonu rodziców (opiekunów):  

Matka …………………………………………………… 

Ojciec ……………………………………………………. 

1. Czy uczeń aktualnie się na coś leczy TAK/NIE. Jeśli tak to proszę podać, na co 

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

2. Czy uczeń przyjmuje stale jakieś leki TAK/NIE. Jeśli tak to, jakie 

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

3. Czy w ostatnim roku uczeń leczył się w szpitalu TAK/NIE. Jeśli tak to, z jakiego powodu 

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

4. Czy uczeń jest na coś uczulony, (jeśli tak to proszę podać nazwę leku/pokarmu/innego 

alergenu) …………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wyrażam zgodę na przyjmowanie następujących leków przez mojego syna/córkę 

podczas praktyk zagranicznych bez konsultacji lekarskiej ( np. przeciwbólowe, 

przeciwgorączkowe itp.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

6. Inne uwagi na temat stanu zdrowia ucznia 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje na temat stanu zdrowia mojego 

syna/córki, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki, a w razie zagrożenia życia 

zgadzam się na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. 

 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

……………………………………………………… 

 

 

 

Rzeszów, dnia ………………………………………………… 

 



                                            

       
                                             

       
 

 

Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego 

 dotyczące pobytu na praktykach zagranicznych 

 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………….  

 

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka jest mi znany i nie ma u niego żadnych 

przeciwwskazań do korzystania z kąpieli w morzu oraz przebywania na plaży.                                            

W wypadku zatajenia przeciwwskazań biorę na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko 

podczas kąpieli w morzu lub przebywania na plaży. 

 

 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

…………………………………………………………………. 

 

Rzeszów, dnia ………………………………………………… 

 

 

Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego 

 dotyczące pobytu na praktykach zagranicznych 

 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………….  

 

Wyrażam zgodę na samodzielne poruszanie się po mieście mojego dziecka podczas wyjazdu na 

staż do Rimini oraz przemieszczania się do-  i z miejsca praktyki do miejsca zamieszkania.   

 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

…………………………………………………………………. 

 

Rzeszów, dnia ………………………………………………… 

 


