
 

 
 

 

Projekt „Akademia wysokich lotów” 

Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 

ul. Działkowa 10, 96–100 Skierniewice, e-mail: ekonomikprojekt@wp.pl 
 

Informacja dla stażystów w ramach projektu „Akademia wysokich lotów”  

1. Staże zawodowe u pracodawców będą trwać 150 godzin (4 tygodnie) i realizowane będą w 

oparciu o Umowę o staż. Podpisaną umowę otrzyma uczestnik w szkole (do końca roku 

szkolnego) lub w miejscu odbywania stażu. 

2. Osoby, które otrzymały umowę stażową podpisują ją jeśli są pełnoletnie, a jeśli nie podpisują 

rodzice (3 egzemplarze). W pierwszym dniu stażu przekazują wszystkie 3 egzemplarze 

opiekunowi stażu do podpisu. Jeden egzemplarz opiekun odsyła do szkoły na adres Zespół 

Szkół Nr 3 w Skierniewicach, ul. Działkowa 10, 96-100 Skierniewice. 

3. Staż będzie realizowany zgodnie z programem adekwatnym do kierunku kształcenia, stanowiącym 

załącznik do umowy. Każdy uczeń otrzymał na spotkaniu informacyjnym  

w czerwcu 2021 r. program stażu wraz z dziennikiem stażu, kartą monitoringu, protokołem 

egzaminu praktycznego, formularzem zwrotu kosztów dojazdu. 

4. Do rozpoczęcia stażu niezbędne jest uczestniczenie w szkoleniu BHP przeprowadzone przez 

pracodawcę w miejscu odbywania stażu. Terminy szkoleń BHP zostaną podane niezwłocznie po 

uzyskaniu informacji od pracodawcy, informacje te zajada się na stronie internetowej szkoły oraz 

facebooku (dotyczy tylko hotelarzy). 

5. Karta monitoringu składa się z trzech części, które wypełniają: stażysta, opiekun stażu i szkoła. 

Karta monitoringu musi być podpisana przez Stażystę, opiekuna stażu i koordynatora projektu. 

6. Warunkiem zaliczenia stażu jest zdanie egzaminu praktycznego na poziomie powyżej 70%. 

7. Po zakończeniu udziału w stażu Uczestnicy projektu otrzymają od pracodawcy zaświadczenie o 

zakończeniu stażu. Zaświadczenie o odbyciu stażu musi zawierać: 

a) datę rozpoczęcia i zakończenia stażu, 

b) cel i program stażu,  

c) opis zadań wykonywanych przez stażystę,  

d) opis kompetencji uzyskanych przez stażystę w wyniku stażu 

e) ocenę stażysty dokonaną przez opiekuna stażu; 

f) logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020 

ZWRÓĆCIE UWAGĘ CZY WYDANE ZAŚWIADCZENIE ZAWIERA WSZYSTKIE 

WYMIENIONE ELMENTY. Jest to bardzo ważne, brak poprawnie wydanego 

zaświadczenia opóźni wypłacenie stypendium. 

8. W ramach staży zawodowych Uczestnicy projektu otrzymają stypendium stażowe -1800 zł. 

9. Podstawą do wypłaty stypendium stażowego będą:  

 kserokopia zaświadczenia o ukończeniu stażu wydanego przez pracodawcę,  

 protokół egzaminu praktycznego potwierdzający nabycie umiejętności  

i kompetencji zawodowych,  

 dziennik przebiegu stażu zawodowego,  

 formularz monitoringu, 

 formularz zwrotu kosztów dojazdu wraz z imiennym biletem  

10. Aby otrzymać stypendium stażowe należy złożyć komplet ww. dokumentów.  

Stażyści odbywający staż w lipcu w terminie do 3 sierpnia 2021 r. składają wypełnione i 

podpisane dokumenty w księgowości w szkole. Brak kompletu dokumentów i wszystkich 

podpisów spowoduje opóźnienie  wypłaceniu stypendium do września 2021. 

Stażyści odbywający staż w sierpniu o terminie i miejscu składania dokumentów będą 

powiadomieni 1 września. 

11. Stypendium stażowe będzie wypłacone na wskazany przez stażystę rachunek bankowy. 

     Nie będzie wypłat gotówkowych!  
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