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Regulamin organizacji  staży zawodowych w ramach projektu „Aktywny w szkole twórczy w życiu” 

Zadanie 5: Doradztwo edukacyjno - zawodowe i staże u pracodawców 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt pt. „Aktywny w szkole-twórczy w życiu” realizowany w okresie od 1 października 2013 r. do 31 lipca 

2015 roku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet - IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” .  

2. Projekt realizowany jest przez Miasto Bydgoszcz– w XV LO w Bydgoszczy, zwanej dalej Szkołą, 

3. Merytoryczny Koordynator Stażu  w  XV LO –  koordynator szkolny 

4. Uczestnik/Uczestniczka stażu to uczeń/ uczennica XV LO , który po spełnieniu kryteriów rekrutacji, określonych 

w niniejszym Regulaminie został zakwalifikowany do udziału w stażach w ramach  projektu ,, Aktywny w szkole- 

twórczy w życiu” 

5. Staż zawodowy - oferowana w ramach projektu forma nabywania umiejętności praktycznych w 

przedsiębiorstwach, ułatwiająca znalezienie zatrudnienia i podniesienia umiejętności interpersonalnych 

umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w miejscu pracy (np.: staranność, obowiązkowość, umiejętności 

pracy w zespole, samodzielność, radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami, kultura pracy) przez  

uczniów/uczennice XV LO w Bydgoszczy.  

6. Opiekun stażu - osoba wyznaczona przez Pracodawcę do sprawowania opieki i kontroli nad organizacją i 

przebiegiem stażu. 

7. Pracodawca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej czyli osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, mająca 

siedzibę, filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Za 

przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności 

gospodarczej. 

8. Umowa stażu - dokument potwierdzający uzgodnienia pomiędzy Szkołą, Pracodawcą i Stażystą w zakresie 

szczegółowych zasad odbywania stażu, miejsca stażu i czasu jego trwania oraz wysokości wynagrodzenia za staż. 

9. Nieusprawiedliwiona nieobecność – występuje, gdy Stażysta nie pojawia się w miejscu   odbywania stażu  w 

ustalonym harmonogramem  stażu  terminie, przy czym nie informuje o przyczynie absencji i przewidywanym  

okresie jej trwania (osobiście lub przez osobę trzecią, najpóźniej w 2-gi dzień jego nieobecności); występuje brak 

kontaktu ze Stażystą (osobistego, telefonicznego, mailowego). 

 

 

§ 2 Proces rekrutacji 
 

1. Rekrutacja uczestniczek/uczestników do odbycia staży zawodowych w ramach projektu „Aktywny w szkole – 

twórczy w życiu”, odbywać się będzie w kwietniu 2014 i 2015 r.   
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2. Komisja rekrutacyjna w której skład wchodzą: koordynator merytoryczny stażu oraz nauczyciel przedsiębiorczości – 

dokonuje wyboru uczestników spośród uprawnionych uczennic/uczniów, którzy spełniają ustalone kryteria. 

3. W wyniku przeprowadzenia rekrutacji powstanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników. Lista rezerwowa 

zostanie uruchomiona na wypadek rezygnacji ucznia/uczennicy z udziału w projekcie. 

4. O zakwalifikowaniu uczestnika/uczestniczki do projektu decydują następujące kryteria: 

a) warunki konieczne: 

a. złożenie wypełnionej i podpisanej przez uczniów oraz rodziców deklaracji udziału w 

projekcie i zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

b) kryteria punktowane: 

a. frekwencja na zajęciach szkolnych w I semestrze roku rekrutacji:  

 max. 0 godzin opuszczonych, nieusprawiedliwionych  – 5 pkt. 

 max. 3 godzin opuszczonych, nieusprawiedliwionych  – 3 pkt. 

 max. 5 godzin opuszczonych, nieusprawiedliwionych  – 1 pkt. 

b. średnia ocen z zajęć edukacyjnych na I semestr w roku rekrutacji: 

 5,00 i więcej – 5 pkt. 

 4,75-4,99 – 4 pkt. 

 4,50-4,74 – 3 pkt. 

 4,00-4,49 – 2 pkt. 

 3,50-3,99 – 1 pkt. 

Uwaga! W przypadku praktyk w Gazecie Pomorskiej obowiązkowa przynajmniej ocena bardzo dobra z języka polskiego.  

c. ocena zachowania na I semestr w roku rekrutacji: 

 wzorowa – 5 pkt. 

 bardzo dobra – 3 pkt. 

 dobra – 1 pkt. 

d. uczeń klasy pierwszej – 1 pkt., uczeń klasy drugiej – 2 pkt., uczeń klasy III – 3 pkt., 

e. udział w konkursach przedmiotowych – 3 pkt. 

f. zajęcie I-III miejsca w konkursach przedmiotowych, olimpiadach – 5 pkt. 

g. udział w kołach zainteresowań, kołach naukowych, SU -  3 pkt. 

5. Zgodnie z zasadami równości szans, kobietom i mężczyznom zagwarantowany zostanie równy dostęp do 

informacji na temat organizowanych Staży oraz jednakowa możliwość uczestnictwa . 

6. W  przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo stażowe mają uczniowie klasy programowo 

najwyższej zgodnie z założeniami ogólnymi projektu „Aktywny w szkole twórczy w życiu”. 

7. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 

§ 3 Prawa i Obowiązki Szkoły 

 

Szkoła  zobowiązuje się: 

1. Skierować do Pracodawcy Stażystę (Wyższa Szkoła Gospodarki – 5 miejsc, Redakcja Gazety Pomorskiej – 1 

miejsce, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP – 2 miejsca) w celu odbycia stażu. 

2. Monitorować przebieg stażu, kontrolować listę obecności.  

3. Wypłacać Stażyście odbywającemu staż wynagrodzenie zgodne z zapisami umowy o staż. 
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4. Pokrycia kosztów związanych z ubezpieczeniem przez okres trwania stażu. 

5. W przypadku zastrzeżeń, co do przedstawionej listy obecności oraz sprawozdania za dany okres stażu (załącznik 

do umowy stażu), organizator ma prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wątpliwości. 

 

§ 4 Prawa i Obowiązki Stażysty 

 

Stażysta skierowany do odbycia stażu: 

1) ma prawo do: 

a)   systematycznych konsultacji z Koordynatorem merytorycznym stażu i opiekunem stażu z ramienia 

pracodawcy, 

b) wynagrodzenia z tytułu odbywania stażu, 

c) zwrotu (jeżeli pozwolą na to środki będące w dyspozycji Organizatora) kosztów dojazdu do 

                    miejsca odbywania stażu. 

2) jest zobowiązany do: 

a) rozpoczęcia i ukończenia stażu w terminie przewidzianym w umowie o staż, 

b) odbycia u Pracodawcy co najmniej 150 godzin stażu w okresie 4 tygodni (przełom czerwca/lipca), 

c) sumiennego i starannego wykonywania zadań oraz stosowania się do poleceń zarówno  Koordynatora 

Merytorycznego Stażu, jak i Pracodawcy, o ile polecenia te będą objęte programem stażu i nie są sprzeczne z 

prawem, 

d) przestrzegania regulaminu stażu, programu stażu, 

e) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w miejscu odbywania stażu, w szczególności regulaminu  

pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, 

f) przestrzegania ustalonego z Pracodawcą rozkładu czasu odbywania stażu, 

g) systematycznego wypełniania listy obecności i przedstawienia wypełnionej dokumentacji stażu wg. 

dostarczonego przez Koordynatora Merytorycznego  Stażu  wzoru (w terminie nie przekraczającym 7 dni po 

ukończeniu stażu), co będzie warunkowało wypłatę wynagrodzenia, 

h) powiadomienia Organizatora o nieobecności w miejscu odbywania stażu (osobiście lub przez osobę trzecią) i 

usprawiedliwienia przerw w odbywaniu stażu, w szczególności spowodowanych chorobą oraz przedstawienia 

zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do wykonywania zadań w miejscu pracy nie później niż w 2-gim 

dniu nieobecności. 

 

§ 5 Prawa i Obowiązki Pracodawcy 

 

1) Pracodawca zobowiązuje się: 

a) do dokonania wspólnie z Koordynatorem  Merytorycznym  Stażu  diagnozy kompetencji i kwalifikacji stażysty 

oraz określenie celu i programu stażu,  

b) przyjąć Stażystę na staż, a następnie zapewnić mu odbywanie stażu na stanowisku wskazanym w programie stażu i 

w odpowiednim wymiarze czasu pracy, 

c) zatwierdzić listę obecności Stażysty, 

d) prowadzić staż zgodnie z programem i najlepszymi praktykami, zapewniając Stażyście możliwość nabycia 

umiejętności praktycznych ułatwiających znalezienie zatrudnienia , 
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e) zapoznać Stażystę z obowiązującymi w miejscu odbywania stażu przepisami i zasadami, w szczególności 

regulaminem pracy, tajemnicą służbową, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami 

przeciwpożarowymi, 

f) przygotować dla Stażysty stanowisko do odbywania stażu, 

g) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki w miejscu odbywania stażu określone przepisami prawa pracy oraz 

przeszkolić Stażystę w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych na zasadach określonych dla pracowników, 

h) monitorować i oceniać staż oraz niezwłocznie po jego zakończeniu wydać Stażyście opinię z odbytego stażu, 

i) niezwłocznie zawiadomić Szkołę o: 

• przypadkach przerwania stażu przez Stażystę, 

• każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty, 

• innych istotnych dla realizacji programu stażu zdarzeniach, 

j) zapewnić Stażyście Opiekuna stażu. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1) Wszystkie prawa i obowiązki Szkoły, Stażysty i Pracodawcy reguluje Umowa o staż. 

2) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Umowa o staż, Umowa o 

dofinansowanie Projektu UM_SP.433.1.074.2014 z dnia 28  marca 2014 r. oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


