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Regulamin mobilności zagranicznej 
w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055904, realizowanego przez Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, w ramach Akredytacji Erasmusa w 

sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-VET-000047618. 

 

Postanowienia Regulaminu: 

1. Uczeń poprzez swoje zachowania i nastawienie do pracy, ale również innych 

napotkanych osób, ma godnie reprezentować szkołę.  

2. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych zasad i norm życia społecznego,  

w tym zasad funkcjonujących w hotelu i miejscu odbywania się praktyk zawodowych. 

3. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w trakcie stażu, chyba że zlecone 

zadania wymagałyby użycia tego urządzenia.  

4. Uczeń zobowiązany jest do wypełnienia poleceń opiekunów z ramienia szkoły,  

a także opiekunów stażu z ramienia greckich przedsiębiorstw i pracowników hotelu. 

5. Uczeń ma stawiać się punktualnie na miejsce wyznaczonej zbiórki, zarówno jeśli 

chodzi o praktyki, wycieczki czy inne planowane spotkania i aktywności, w tym 

posiłki.  

6. Zabronione jest picie alkoholu, zażywanie narkotyków czy palenie papierosów, a 

także wszelkich innych używek.  

7. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej, której czas zostanie 

wyznaczony przez opiekunów po ustaleniu tego z obsługą hotelu i partnerem 

greckim.  

8. Uczeń jest zobowiązany do kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, obsługi 

hotelowej, mentorów z ramienia strony greckiej czy wszystkich innych gości 

hotelowych.  

9. Opuszczanie terenu hotelu lub miejsca wykonywania praktyk bez zgody opiekuna jest 

zabronione. Wszelkie wyjścia będą ustalone w porozumieniu z opiekunami.  

10. Uczeń powinien utrzymywać porządek w miejscu swojego zamieszkania i pobytu. 

Wszelkie problemy albo uszkodzenia powinny natychmiast być zgłoszone opiekunom 

lub innym osobom odpowiedzialnym, w tym pracownikom hotelu.  
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11. Za naruszenie niniejszego regulaminu uczeń może zostać ukarany naganą, a przy 

rażącym jego naruszeniu, będzie musiał zostać odebrany z miejsca zakwaterowania 

przez rodziców na własny koszt. Zgodnie z zapisami umowy finansowej, możliwy jest 

także zwrot części dofinansowania przyznanego przez Fundusz Rozwoju Systemu 

Edukacji.  

12. Regulamin obowiązuje podczas całego pobytu w Grecji oraz w trakcie podróży 

powrotnej do Polski.  

 


