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REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH UCZNIOWSKICH W RAMACH PROJEKTU 
 „DOBRE WYKSZTAŁCENIE – LEPSZA PRACA” 

 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku 

pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT 

 

§ 1 Słownik pojęć 

1. Projekt – projekt „Dobre wykształcenie – lepsza praca”, realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  
oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 
Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT. 

2. RPO WSL 2014-2020 – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. 

3. Beneficjent – Gmina Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. 
4. Realizator projektu: Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach, al. Bielska 100, 43-100 Tychy 

(dalej ZS nr 4) 
5. Strona internetowa projektu – strona dostępna pod adresem: http://www.zs4.tychy.edu.pl/ 
6. Biuro projektu – Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach, al. Bielska 100, 43-100 Tychy, pokój 

114 I piętro. 
7. Uczestnik/czka projektu – zakwalifikowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie 

uczestnik projektu (UP): uczennica/eń, bezpośrednio korzystający ze wsparcia   
8. Kierownik szkolenia praktycznego – osoba, która koordynuje, zarządza oraz nadzoruje Projekt na terenie 

szkoły oraz odpowiada z ramienia Realizatora za nadzór nad stażami. 
9. Staż uczniowski – dodatkowa forma nabywania doświadczenia i umiejętności praktycznych, niezbędnych do 

wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się uczniowie ZS nr 4 biorący udział w projekcie. W trakcie 
stażu uczniowskiego uczniowie realizują wszystkie lub wybrane treści programu nauczania zawodu w zakresie 
praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole lub treści nauczania związane z nauczanym zawodem 
nieobjęte tym programem. Staż uczniowski realizowany będzie na podstawie programu stażu i umowy o staż 
uczniowski. Organizacja stażu uczniowskiego będzie zgodna z regulacjami prawnymi wynikającymi z Ustawy 
Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 roku.  

10. EFS – Europejski Fundusz Społeczny. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w stażach uczniowskich w ramach projektu „Dobre 
wykształcenie – lepsza praca”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1. 
Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT. 

2. Okres realizacji projektu: od 2 marca 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku.  
3. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów/nic z Zespołu Szkół nr 4 w Tychach 

poprzez podniesienie ich kwalifikacji/umiejętności zgodne z aktualnymi wymaganiami rynku pracy. Cel 
realizowany jest m.in. poprzez realizację staży uczniowskich.  

4. Wsparciem w ramach staży uczniowski objętych zostanie 70 uczestników projektu. 
 
 
 
 
 

http://www.zs4.tychy.edu.pl/
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§ 3 Zasady uczestnictwa w stażach uczniowskich 

1. W stażu uczniowskim może uczestniczyć uczestnik projektu, który ma ukończone 18 lat w chwili rozpoczęcia 
jego realizacji i zadeklarował w formularzu zgłoszeniowym do projektu chęć uczestnictwa w tej formie 
wsparcia. 

2. Zadanie związane z udziałem Uczestników Projektu w stażach uczniowskich obejmuje realizację wszystkich albo 
wybranych treści programu nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole 
lub treści nauczania związanych z nauczanym zawodem nieobjętych tym programem. Podstawę merytoryczną 
tej formy wsparcia stanowić będzie program stażu uczniowskiego opracowany przez kierownika szkolenia 
praktycznego, pracodawców przyjmujących na staż, przy współudziale UP i dyrektora szkoły. 

3. Program stażu uczniowskiego opracowany będzie w formie pisemnej i zawierać będzie konkretne cele 
edukacyjne (kompetencje, umiejętności), które osiągnie stażysta, treści edukacyjne, zakres obowiązków 
stażysty, a także harmonogram zadań realizowanych w ramach stażu uczniowskiego. Program stażu powinien  
zawierać również informacje dotyczące wyposażenia stanowiska pracy Stażysty podczas stażu oraz procedury 
wdrażania Stażysty do pracy. 

4. Staż uczniowski jest organizowany w rzeczywistych warunkach pracy w celu ułatwienia uzyskiwania 
doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w 
którym kształcą się uczniowie/uczennice ZS nr 4 w Tychach (tj. Technik elektronik, Technik elektryk, Technik 
Informatyk). W trakcie stażu uczniowskiego są realizowane wszystkie albo wybrane treści programu nauczania 
zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole, do której uczęszcza, lub treści nauczania 
związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym programem. 

5.  Wymiar czasu stażu uczniowskiego wynosi minimum 150 godzin w odniesieniu do jednego/ej 
ucznia/uczennicy.  

6. Dni stażu uczniowskiego, w których uczestnik projektu nie odbył stażu nie zostaną zaliczone do wymaganego 

minimalnego wymiaru godzin. W takich przypadkach konieczne jest uzupełnienie dni stażowych. Wyjątek 

stanowi usprawiedliwiona nieobecność. Usprawiedliwioną nieobecnością jest zwolnienie lekarskie lub 

urzędowo potwierdzona informacja o sytuacji losowej. Szczegóły usprawiedliwienia nieobecności  zostaną 

określone w umowie o  organizację stażu uczniowskiego. 

7. Dobowy wymiar godzin stażu uczniowskiego wynosi 8 godzin.  

8. Dobowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i stażu uczniowskiego nie 

może przekraczać 8 godzin, a tygodniowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w 

szkole i stażu uczniowskiego - 40 godzin. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin 

stażu uczniowskiego nie dłużej jednak niż do 12 godzin. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin jest możliwe 

wyłącznie u podmiotów przyjmujących na staż uczniowski, u których przedłużony dobowy wymiar czasu pracy 

wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji. 

10. Staż uczniowski może być organizowany w systemie zmianowym.  
11. Za udział w stażu uczestnik projektu otrzyma stypendium w kwocie 1 600,00 PLN brutto. Jest ono wypłacane 

za pełne przepracowane 150 godzin czasu pracy Stażysty. Kwota ta nie podlega opodatkowaniu oraz objęciu 
obowiązkowymi składkami ubezpieczenia. 

12. Na czas trwania stażu zawierana jest pisemna umowa pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację stażu. 
Umowa będzie określać co najmniej liczbę godzin stażu, okres jego realizacji, miejsce odbywania stażu, 
wynagrodzenie Stażysty, a także zobowiązanie do wyznaczenia Opiekuna stażysty po stronie podmiotu 
przyjmującego na staż. 

13. Uczestnicy projektu uczestniczący w stażach objęci będą ubezpieczeniem NNW. 
14. W ramach stażu UP mogą zostać zrefundowane koszty dojazdu do zakładu pracy, w którym będzie realizowany 

staż. 
15. W ramach stażu UP może otrzymać odzież ochronną oraz doposażenie stanowiska pracy na potrzeby odbycia 

stażu. 
16. Każdemu Stażyście z ramienia pracodawcy przydzielony zostanie opiekun stażu. Jedna osoba nie może pełnić 

funkcji Opiekuna stażu dla więcej niż 6 stażystów. 
17. Opiekunowie będą posiadać niezbędne kwalifikacje do sprawowania opieki nad stażystami oraz będą 

odpowiedzialni za prawidłową realizację stażu zgodnie z ustalonym Programem Stażu. 
18. Staż może odbywać się w trakcie roku szkolnego, jak również w okresie ferii letnich lub zimowych. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2019&qplikid=4186#P4186A7
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19. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski:  
a. zapewnia odpowiednie stanowisko pracy stażysty, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, 

udostępnia warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, zapewnia urządzenia i materiały zgodnie z 
programem stażu zawodowego i potrzebami stażysty wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych 
przez stażystę, wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub stanu zdrowia; 

b. szkoli stażystę na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów 
przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego 
dotyczy staż uczniowski;  

c. sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu uczniowskiego w postaci wyznaczenia opiekuna stażu;  
d. monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności przez stażystę, a także stopień realizacji treści i 

celów edukacyjnych oraz regularnie udziela stażyście informacji zwrotnej, 
e. wydaje stażyście, niezwłocznie po zakończeniu stażu uczniowskiego, dokument potwierdzający odbycie 

stażu uczniowskiego, 
 

§ 4 Obowiązki uczestników projektu 

1. Uczniowie/uczennice zakwalifikowani/e do udziału w stażach uczniowskich zobowiązani są w szczególności do: 

a) sumiennego, starannego i terminowego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu 

uczniowskiego, 

b) przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich (jeżeli nie posiadają aktualnych) oraz odbycia szkolenia 

z zakresu obowiązujących na danym stanowisku przepisów BHP i p.poż., zgodnie z kodeksem pracy, 

c) przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu zgodnie z ustalonym przez przedsiębiorcę 

harmonogramem czasu pracy, 

d) przepracowania minimum 150 godzin stażu, 

e) przestrzegania zapisów umowy o organizację stażu uczniowskiego  

f) podpisania i wypełnienia „Oświadczenia Uczestnika Projektu” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu oraz dostarczenia go Realizatora Projektu przed podpisaniem umowy o organizację stażu 

uczniowskiego 

2. Po zakończeniu udziału w stażu uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie ukończenia stażu. 

3. W przypadku rezygnacji stażysty z uczestnictwa w stażu zostanie on wykluczony z udziału w tej formie wsparcia 

oraz nie będzie brany pod uwagę w kolejnych planowanych do realizacji formach wsparcia: 

stażach/szkoleniach/kursach, za wyjątkiem sytuacji, gdy rezygnacja była spowodowana chorobą lub zdarzeniem 

losowym. 

§ 5 Zasady zwrotu kosztów dojazdu uczestników projektu 

1. Uczestnik projektu może ubiegać się o zwrot kosztów za dojazd. 
2. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy wyłącznie przejazdów z miejsca zamieszkania na staże uczniowskie oraz 

powrotów z nich do miejsca zamieszkania. 
3. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi w oparciu o złożone przez uczestnika oświadczenie wraz z listą obecności. 

Wysokość zwrotu, jednakże nie więcej niż 85 zł/uczestnika, zostanie wyliczona w kwocie do wysokości kosztu 
biletów komunikacji miejskiej / biletów 2 klasy w regionalnym transporcie kolejowym. Koszt biletu okresowego 
jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów pojedynczych biletów 
przekroczyłaby wartość biletu okresowego. W indywidualnych przypadkach, po uzyskaniu wcześniejszej zgody 
Realizatora Projektu (brak połączeń komunikacyjnych umożliwiających dotarcie do miejsca odbywana stażu i 
powrót UP do miejsca zamieszkania) przewiduje się zwrot kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu. 

4. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów dojazdu jest dostarczenie poprawie wypełnionego oświadczenia 
stanowiącego załącznik nr 5 do umowy stażowej wraz z listą obecności i wykorzystanymi biletami. 

5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest złożyć dokumenty do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym udzielono wsparcia w ramach Projektu. 

6. Refundacja zwrotu kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu Uczestnika Projektu następuje w ciągu 
30 dni od daty złożenia kompletnych i zaakceptowanych dokumentów. 

7. Zwrot kosztów dojazdu dokonywany jest przelewem na wskazane przez Uczestnika Projektu konto bankowe. 
8. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zmiany 

zapisów wniosku o dofinansowanie lub innych nieprzewidzianych zdarzeń na każdym etapie realizacji projektu. 
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§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Koordynatora projektu i Dyrektora ZS nr 4 
i obowiązuje do zakończenia realizacji projektu. 

2. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności, mających wpływ 
na realizację projektu. 

3. Wszelkie zmiany treści niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze projektu (Zespół Szkół nr 4, al. Bielska 100, 43-100 Tychy) oraz 
na stronie internetowej:  http://www.zs4.tychy.edu.pl/. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zasady wynikające z dokumentów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz przepisy wynikające z 
właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego. 

 
Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1- oświadczenie uczestnika projektu  
 
 
Zatwierdził:  
 
Koordynator Projektu: Marzena Szumlakowska 
 
 
 
Dyrektor ZS nr 4:  11-12-2020   
 

http://www.zs4.tychy.edu.pl/

