
 

 

 

 

REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH  

W PROJEKCIE 

 „Teletronik- cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość” 

nr WND–POKL.09.02.00-08-090/12 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady organizacji i odbywania stażu, mającego na celu praktyczną naukę 

zawodu uczestników projektu „Teletronik- cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją 

w przyszłość”. 

2.   Możliwość odbycia płatnego stażu mają uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół  

      Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. spełniający wymogi zawarte w dalszej części niniejszego  

      regulaminu. Uczniowie I klas mogą przystąpić do rekrutacji po zakończeniu I semestru nauki.  

3. Programem płatnego stażu objętych zostanie 61 uczniów.  

4. Staż trwa łącznie 160 godzin dla 1 uczestnika.    

5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Projekcie – oznacza to Projekt projektu nr WND–POKL.09.02.00-08-090/12 „Teletronik 

– cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki   

2)  Stażu – rozumie się przez to dodatkową formę nabywania umiejętności praktycznych 

poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez uczniów/uczennice Zespołu Szkół 

Elektrycznych biorących udział w realizacji Projektu bez nawiązywania stosunku pracy, 

realizowanego według programu stażu, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. 

3) Staże miesięczne – rozumie się przez to staż trwający nieprzerwanie przez 4 tygodnie od 

poniedziałku do piątku bez sobót i niedziel oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 

wymiarze 8 godzin na dobę. 

4) Staże mogą mieć formę stażu w obrębie województwa lubuskiego. – „staże miejscowe” lub 

poza województwem lubuskim, czyli „staże wyjazdowe”. 

5)  Beneficjent – rozumie się przez to objęty wsparciem w ramach Projektu Zespół Szkół 

Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. ul. Dąbrowskiego 33, którego organem prowadzącym 

jest Miasto Gorzów Wlkp. 

6) Uczestnik - rozumie się przez to ucznia/uczennicę, który został zakwalifikowany do 

udziału w stażu, w procesie rekrutacji prowadzonej na podstawie Regulaminu rekrutacji w 



 

 

ramach projektu „Teletronik – cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w 

przyszłość” obowiązującego w Zespole Szkół Elektrycznych. 

7) Pracodawcą – rozumie się przez to zakład pracy z którym podpisano umowę o współpracy 

w zakresie staży zawodowych na organizację i przeprowadzenie staży w okresie ferii letnich, 

8) Projekt „Teletronik – cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

§ 2 

Realizacja stażu 

1. W ramach Projektu w Zespole Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. staże zawodowe 

zorganizowane będą dla 61 uczestników w wieku powyżej 16 lat. 

2. Staże odbywać się będą w czasie ferii letnich (wakacji) w okresie 30.06.2014r. - 31.08.2014r.  

3. Staż dla jednego ucznia wynosi 160 godzin i trwa w sposób nieprzerwany przez 20 dni 

roboczych, tj. od poniedziałku do piątku. Dobowy wymiar czasu pracy stażysty wynosi 8 

godzin.  

4. Uczestnik nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie 

zmianowym ani w godzinach nadliczbowych. 

5. Harmonogram stażu tj. termin realizacji stażu oraz czas rozpoczęcia i zakończenia stażu 

w danym dniu zostanie ustalony indywidualnie dla każdego uczestnika w porozumieniu 

z pracodawcą, uwzględniając przy tym możliwości i preferencje uczstników kierowanych na 

staż. 

6. Uczestnik może wziąć udział w stażu tylko raz w trakcie trwania Projektu (tj. od 02.09.2013 

r. - 30.06.2015r.). 

7. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem kierującym ucznia na 

staż – Zespołem Szkół Elektrycznych, a podmiotem przyjmującym ucznia na staż – 

Pracodawcą. Staż realizowany jest według opracowanego programu stażu dla danego 

zawodu. Dokumentacją potwierdzającą prawidłową realizację stażu jest dzienniczek 

przebiegu stażu, karta oceny stażu i lista obecności ucznia na stażu. 

8. Staże powinny być realizowane u Pracodawców, którzy zgodnie z kodeksem pracy 

definiowani są jako jednostki organizacyjne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, 

a także osoby fizyczne. Osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie 

zatrudniają pracowników, przyjmujące uczestnika na staż zobowiązane są dodatkowo 

prowadzić ewidencję czasu pracy w projekcie przez osobę prowadzącą działalność 

gospodarczą. 

§ 3 

Obowiązki podmiotu kierującego uczestnika na staż - Zespołu Szkół Elektrycznych 

1. Zespół Szkół Elektrycznych zobowiązany jest do:  



 

 

a) przeprowadzenia rekrutacji uczestników do odbywania stażu na podstawie 

obowiązujących w Zespole Szkół Elektrycznych Zasad Rekrutacji uczestników do 

Projektu określonych w § 6 Regulaminu staży zawodowych, 

b) opracowania programów stażu dla danego zawodu,  

c) nawiązania współpracy z Pracodawcą oraz ustalenia harmonogramu stażu indywidualnie 

dla każdego uczestnika skierowanego na staż w porozumieniu z Pracodawcą,  

d) zawarcia umowy o realizację stażu zawodowego z Pracodawcą, 

e) zawarcia Umowy uczestnictwa z uczniem kierowanym na staż. 

2. Ponadto Zespół Szkół Elektrycznych zapewni: 

a) Opiekuna pedagogicznego stażu z ramienia Beneficjenta, sprawującego nadzór nad 

organizacją i prawidłową realizacją stażu, w tym kontrolą należytego przebiegu stażu 

zgodnie z ustalonym programem w zakładzie pracy, 

b) listę obecności dla każdego uczestnika skierowanego na staż w ramach projektu. 

3. Przed rozpoczęciem stażu, Opiekun pedagogiczny stażu z ramienia Beneficjenta zapozna 

uczestników z programem stażu oraz poinformuje o prawach i obowiązkach w trakcie 

odbywania stażu oraz udostępni listę obecności. 

4. Zespół Szkół Elektrycznych zobowiązuje się do: 

a) wypłaty stypendium stażowego uczestnikowi projektu, 

b) zapewni dojazd uczestnika na staż – jeżeli przysługuje, 

c) zapewni noclegi i wyżywienie czyli koszty pobytu na stażu – jeżeli takie przysługują. 

d) Dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników staży w 

okresie odbywania stażu. 

5. Przez dojazd uczestnika na staż rozumieć należy pokrycie kosztów dojazdu uczestnika 

oddelegowanego na „staż wyjazdowy” – poza miejsce zamieszkania i nauki jeżeli uczestnik 

nie ma możliwości codziennego dojazdu do miejsca odbywania stażu (bilet PKP, PKS do 

wysokości 100 zł na 1 uczestnika w jedną stronę). 

6. Przez koszty pobytu na stażu należy rozumieć koszty związane z pobytem uczestnika 

oddelegowanego na „staż wyjazdowy” – poza miejsce zamieszkania i nauki jeżeli uczestnik 

nie ma możliwości codziennego dojazdu do miejsca odbywania stażu w wysokości do 

2846,15 zł na 1 uczestnika na 1 miesiąc.  

§ 4 

Obowiązki podmiotu przyjmującego uczestnika na staż - Pracodawcy 

1. Podmiot przyjmujący uczestników na staż przeszkoli stażystę w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, oraz zapewni warunki materialne 

umożliwiające realizację programu stażu tj.: 

a) zapewnia stanowiska odbywania stażu wyposażone zgodnie z branżą w niezbędne 

urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentacje techniczną, uwzględniające 



 

 

wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) udostępnia uczniom pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz 

środków ochrony indywidualnej, 

c) zapewnia dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno- 

bytowych. 

2. Pracodawca wyznacza opiekuna stażysty na czas odbywania stażu, który między innymi 

zapozna stażystę z programem stażu, jego obowiązkami oraz uprawnieniami, organizacją 

pracy w zakładzie, obowiązującym regulaminem pracy. Ponadto opiekun stażysty z ramienia 

Pracodawcy nadzoruje przebieg oraz realizacje stażu zgodnie z przedstawionym programem 

stażu, udziela uczestnikowi wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań, 

nadzoruje prawidłowe prowadzenie przez stażystę dzienniczka przebiegu stażu. 

3. Pracodawca obciąża beneficjenta notą obciążeniową na podstawie której następuje refundacja 

wynagrodzenia lub dodatku do wynagrodzenia opiekuna uczestników stażu w wysokości nie 

przekraczającej 10% jego standardowego wynagrodzenia. 

4. Pracodawca dokonuje odpowiednich wpisów w dzienniczku przebiegu stażu 

potwierdzających realizację stażu. 

5. Pracodawca zobowiązuje się do współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych i Opiekunem 

pedagogicznym stażu z ramienia Beneficjenta w celu prawidłowej realizacji stażu, w tym 

umożliwienia kontroli w miejscu odbywania stażu opiekunowi pedagogicznemu stażu z 

ramienia Beneficjenta oraz osobom do tego uprawnionym. 

6. Pracodawca zobowiązuje sięę do powiadomienia Beneficjenta o wszelkich naruszeniach 

przez uczestników staży organizacji pracy lub regulaminu pracy. 

7. Pracodawca w określonym przez Zespół Szkół Elektrycznych terminie, po zakończeniu stażu 

przekaże opiekunowi pedagogicznemu stażu z ramienia Beneficjenta dokumentacje określoną 

przez Zespół Szkół Elektrycznych. 

8. Pracodawca wyraża zgodę na wykorzystanie nazwy własnej w promocji projektu „ Teletronik 

– cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość”. 

§ 5 

Wynagrodzenie opiekuna stażu z ramienia Pracodawcy 

1. Zespół Szkół Elektrycznych zobowiązuje się do refundacji wynagrodzenia lub dodatku do 

wynagrodzenia dla opiekuna stażystów u Pracodawcy w wysokości nie przekraczającej 10% 

jego standardowego wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań, płatne na 

podstawie noty obciążeniowej wraz z kalkulacją wystawionej przez Pracodawcę  

2. Jednorazowe wynagrodzenie za pracę opiekuna stażystów z ramienia Pracodawcy 

przysługuje za cały okres realizacji stażu, bez względu na liczbę uczestników, którzy będą się 

znajdowali pod jego opieką.  

3. Przez okres realizacji stażu należy rozumieć określony przez Beneficjenta czas jego trwania 

(czyli  co najmniej 160h). 



 

 

4. Wynagrodzenie opiekuna stażystów z ramienia Pracodawcy nie przysługuje w przypadku 

niezrealizowania programu stażu, niedotrzymania warunków realizacji stażu określonych w 

niniejszym regulaminie i Umowie o realizację stażu zawodowego. 

§ 6 

Zasady rekrutacji 

 

1.Uczestnikiem Projektu może być osoba, która posiada status ucznia: Zespołu Szkół 

Elektrycznych, ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp.  

2.Nabór do udziału w stażach będzie zgodny z zasadą równości szans, praw, korzyści obu płci.  

3.Priorytetowo rekrutowane będą dziewczęta i osoby niepełnosprawne, które są   

w mniejszości.  

4. Informacje o prowadzonym naborze do Projektu  upowszechniane będą przy wykorzystaniu 

radiowęzła szkolnego, strony internetowej Beneficjenta oraz tablic ogłoszeniowych w szkole, a 

także podczas spotkań z nauczycielami, uczniami i rodzicami uczniów.  

5. Rekrutacja odbywać się będzie od 03  marca 2014r. do 25 czerwca 2014r.  

6.Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:  

1) wypełnienie i złożenie przez potencjalnego uczestnika Projektu kwestionariusza 

rekrutacyjnego,   

2) weryfikacja kryteriów formalnych (wiek ucznia, miejsce zamieszkania, średnia wyników 

nauczania, status społeczny, frekwencja szkolna) przez Asystenta Kierownika Projektu,  

3) podjęcie przez Asystenta Kierownika Projektu decyzji o zakwalifikowaniu do udziału  

w Projekcie;  

4) poinformowanie przez Asystenta Kierownika Projektu uczestników o wynikach rekrutacji.  

7.Kwestionariusz rekrutacyjny, wymieniony w ust. 6 pkt 1, opatrzony datą i czytelnym podpisem 

potencjalnego uczestnika stażu (w przypadku osoby niepełnoletniej dokument podpisuje 

zarówno uczestnik, jak również jego rodzic lub prawny opiekun) należy dostarczyć osobiście 

do  sekretariatu Zespołu Szkół Elektrycznych.  

8.O przyjęciu uczestnika na staż decydować będzie suma punktów, której składnikami są:  

a) miejsce zamieszkania ucznia, 

b) stopień niepełnosprawności, 

c) wyniki w nauce, 

d) średnia wyników nauczania na koniec roku szkolnego poprzedzającego rekrutację,  

e) płeć,  

f) frekwencja szkolna,  

g) brak upomnienia, nagany lub innych kar regulaminowych wywołanych słabą frekwencją,  

f) sytuacja materialna rodziny. 

9. Listę rankingową uczestników staży tworzy się od największej do najmniejszej sumy 

zdobytych punktów.  

10. Na staże zostaną przyjęci uczestnicy z największą sumą punktów na listach rankingowych.  

11. Uczestnicy, którzy nie zostali przyjęci na staże zawodowe ujęci zostaną na liście rezerwowej.  

12. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane ustnie wszystkim kandydatom oraz wywieszone na  

   tablicy ogłoszeń.  



 

 

13. Rekrutację prowadzoną przez Specjalistę ds. rekrutacji kończy protokół zawierający 

proponowaną listę uczestników staży oraz listę rezerwową. Protokół wymaga zatwierdzenia 

przez Dyrektora Szkoły i Kierownika Projektu. Ich decyzja jest ostateczna. 

14. Uczestnicy z list rezerwowych zostaną włączeni do uczestnictwa w stażu w przypadku 

rezygnacji lub skreślenia uczestnika z aktualnej listy, o ile stopień zaawansowania realizacji 

działania na to pozwoli.  

15. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmuje 

Kierownik Projektu lub Asystent Kierownika.  

  

§ 7 

Obowiązki uczestnika projektu skierowanego na staż 

1. Uczestnik po zakwalifikowaniu do odbycia stażu zobowiązany jest do podpisania Deklaracji 

udziału uczestnictwa w stażu. 

2. Przed rozpoczęciem stażu zawodowego uczestnik jest zobowiązany do zawarcia umowy 

uczestnictwa w stażu z Zespołem Szkół Elektrycznych. Umowa uczestnictwa szczegółowo 

określa prawa i obowiązki stażysty oraz reguluje zasady wypłacania stypendium stażowego. 

3. Uczestnik skierowany na staż zobowiązany jest do: 

a) terminowego i aktywnego uczestnictwa w stażu, 

b) sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu, 

stosowania się do poleceń Pracodawcy i upoważnionych przez niego osób oraz opiekuna 

pedagogicznego stażu z ramienia Beneficjenta, 

c) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, prawa pracy oraz wewnętrznego 

regulaminu obowiązującego w danym zakładzie pracy, 

d) staranneg wypełniania dzienniczka praktyk. Wszystkie wpisy dokumentujące czynności 

wykonywane w ramach stażu powinny być powierdzone przez opiekuna stażu z ramienia 

Pracodawcy. 

e) Zapewnienia sobie środki ochrony osobistej na zasadach przewidzianych dla 

pracowników, 

f) bieżącego uzupełniania dzienniczka stażu, który po zakończeniu stażu należy 

niezwłocznie przekazać do biura projektu Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie 

Wlkp. ul Grobla 9 do osób wyznaczonych do odbioru:  

1. Matczak Aneta 

2. Gierłowski Mikołaj 

dzienniczki przebiegu stażu zostaną zweryfikowane pod względem merytorycznym przez 

wyżej wskazane osoby, 

g) godnego reprezentowania Zespołu Szkół Elektrycznych w trakcie odbywania stażu, 

h) uczestnictwa w minimum 80% godzin stażu tj. 128 godzin, 



 

 

i) bieżącego informowania Zespołu Szkół Elektrycznych lub opiekuna stażu z ramienia 

Beneficjenta o wszystkich nieprawidłowościach w realizacji stażu, 

j) wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dot. oceny przebiegu stażu. 

§ 8 

Stypendium stażowe 

1. Uczestnikowi za realizację 100% godzin stażu (tj. 160 godzin) przysługuje stypendium 

stażowe w wysokości 700 zł brutto, wypłacane jednorazowo przez Zespół Szkół 

Elektrycznych, po odbyciu stażu zgodnie z Umową uczestnictwa zawartą pomiędzy 

uczestnikiem lub jego prawnym opiekunem a Beneficjentem. 

2. W sytuacji nieuczestniczenia w 100 % godzin stażu stypendium stażowe o którym mowa w 

ust. 1 zostanie proporcjonalnie obniżone bez względu na przyczyny nieobecności. 

3. Proporcjonalne pomniejszenie stypendium stażowego polega na podzieleniu kwoty 

stypendium przez liczbę godzin, które uczestnik zobowiązany jest zrealizować i tak 

otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę godzin nieobecności na stażach 

4. W sytuacji nieuczestniczenia w min. 80 % godzin stażu (tj.128 godzin), stypendium stażowe 

nie przysługuje uczestnikowi. Ponadto stypendium nie przysługuje również w przypadkach 

niepodjęcia stażu w określonym terminie, przerwania stażu w trakcie jego odbywania,  

rażącego naruszenia zasad odbywania stażu (w tym postanowień niniejszego regulaminu, 

zasad rekrutacji, umowy uczestnictwa oraz regulaminu pracy obowiązującego 

u Pracodawcy). 

5. Stypendium stażowe, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostanie pomniejszone o kwotę należnych 

składek  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które odprowadzi Zespół Szkół 

Elektrycznych. 

6. Stypendium stażowe nie jest obłożone podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

podstawie art. 21 ust.1 pkt. 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie jest 

wykazywane w rocznym zeznaniu podatkowym. 

7. Stypendium jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

8. Stypendium stażowe wypłacane będzie pod warunkiem dostarczenia do Zespołu Szkół 

Elektrycznych – do biura projektu przy ul. Grobla 9 w Gorzowie Wlkp. 

w określonym terminie prawidłowo wypełnionych dokumentów wymaganych do rozliczenia 

stażu tj. wypełnionego dzienniczka stażu, listy obecności, ankiety ewaluacyjnej dot. oceny 

stażu, potwierdzających prawidłową realizację programu stażu. 

9. Wypłata stypendium stażowego nastąpi do 30 dni po dostarczeniu dokumentów 

wymienionych w ust. 7, które zostaną zweryfikowane pod względem merytorycznym i 

zatwierdzone do wypłaty. 

10. Braki wskazane przez osoby wyznaczone przez Zespół Szkół Elektrycznych do weryfikacji 



 

 

dokumentów dostarczonych przez stażystę muszą zostać bezzwłocznie uzupełnione przez 

uczestnika stażu. 

§ 9 

Koszty związane z odbywaniem stażu 

1. Uczestnik stażu zakwalifikowany na „staż wyjazdowy” zobowiązany jest dojechać na 

miejsce realizowania stażu na koszt Zespołu Szkół Elektrycznych, który zakupi w ramach 

projektu bilety (pociąg, autobus, bilety miesięczne MZK). 

2. Maksymalne kwoty w ramach, których zostanie zapewniony dojazd uczniów na miejsce 

odbywania staży to: 

 Dojazd na staż poza województwo lubuskie, uczestnik nie ma możliwości 

codziennego dojazdu do miejsca odbywania stażu (bilet kolejowy lub 

autobusowy) do 100 zł na 1 ucznia w jedną stronę, 

 Dojazd na staż w obrębie województwa lubuskiego (bilet miesięczny) do 

50 zł na 1 ucznia na 1 miesiąc, 

3. Koszt przejazdu, dojazdu podlegają zwrotowi przez ucznia w sytuacjach określonych w § 8 

pkt. 2 i 3.  

4. Uczniom odbywającym staż poza miejscem zamieszkania ( oddelegowanym do odbycia stażu 

z brakiem możliwości codziennego dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania 

stażu) Zespół szkół pokrywa koszty pobytu na stażu w maksymalnej kwocie 2846, 15 zł na 1 

ucznia na czas odbywania stażu. 

5. Przez koszty pobytu na stażu rozumie się koszty noclegu, wyżywienia. 

6. Koszty pobytu na stażu podlegają zwrotowi przez ucznia w sytuacjach określonych w § 8 pkt. 

2 i 3. 

7. Uczniowie zakwalifikowani do odbywania staży podlegają dodatkowemu ubezpieczeniu od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, Koszty ubezpieczenia podlegają zwrotowi przez 

ucznia w sytuacjach określonych w § 8 pkt. 2 i 3. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy 

wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego. 

2. Podmiot kierujący uczestnika na staż – Zespół Szkół Elektrycznych, zastrzega sobie prawo do 

zmiany niniejszego regulaminu na podstawie aneksu. 

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygane są przez 



 

 

podmiot kierujący uczestnika na staż – Zespół Szkół Elektrycznych. 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia podpisania przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Elektrycznych i wywieszenia na tablicy ogłoszeń/ udostępnienia w biurze 

projektu/umieszczenia na stronie internetowej Zespołu Szkół Elektrycznych. 

5. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przekazywać 

do Biura Projektu. 

 

 

 


