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Regulamin Rekrutacji i udziału  w stażach/praktykach zawodowych organizowanych w 

ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim” 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie 

zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 1  w Puławach. 

 

§ 1 

Definicje 

1. Projekt – projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim”, 

który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata  2014-2020,  Działanie 12.4  Kształcenie  zawodowe  od  28.09.2020 r.  

do 31.08.2023 r. 

2. Beneficjent / Wnioskodawca– Powiat Puławski, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy. 

3. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 

4. Beneficjenci Ostateczni –  Uczennice   i   uczniowie  Branżowej  Szkoły  I  Stopnia  Nr  8  

w Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach prowadzonym przez Powiat Puławski, 

którzy spełniają kryteria określone w § 3 niniejszego regulaminu i w wyniku 

przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. 

5. ZS nr 1 w Puławach - Zespół Szkół nr 1  w Puławach. 

6. Stażysta/Praktykant – osoba zakwalifikowana do udziału w stażu/praktyce zawodowej 

przez Komisję rekrutacyjną, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie 

udziału w projekcie, która zadeklarowała udział w projekcie podpisując stosowne 

(określone regulaminem) dokumenty. 

7. Komisja Rekrutacyjna - Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora ZS nr 1 w Puławach 

w celu przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. W skład Komisji 

wchodzą: Dyrektor ZS nr 1 w Puławach, Koordynator w ZS nr 1 w Puławach, Kierownik 

Projektu. 

§ 2 

Postanowienia Ogólne 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w stażach/praktykach 

organizowanych w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 

Powicie Puławskim”, realizowanym przez Powiat Puławski w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 

2.  Okres realizacji projektu: 28.09.2020 r. – 31.08.2023 r. 

3. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 6 szkołach 

dla których Powiat Puławski jest organem prowadzącym w kontekście przyszłego 

zatrudnienia absolwentów tych szkół na rynku pracy poprzez realizację działań w ramach 

projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie 242 uczniów w tym 63 kobiet kształcących się 
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na kierunkach wskazanych w projekcie dzięki realizacji m.in. staży, kursów, szkoleń 

prowadzących do nabycia kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, 

podniesieniu kompetencji kluczowych, doposażeniu szkół w nowoczesny sprzęt, 

podniesienie kwalifikacji nauczycieli z każdej ze szkół do 31.08.2023 r.  

4. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Wnioskodawca 

projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu oraz ze środków własnych. 

5. W ramach projektu w Zespole Szkół nr 1 w Puławach realizowane będą  staże/praktyki dla 

32 uczniów: 

7. W projekcie przewidziano: 

pokrycia kosztów związanych z realizacją staży/praktyk w tym: 

-wynagrodzenia opiekuna staży/praktyk, 

-stypendium Stażysty/Praktykanta, 

-kosztów odzieży ochronnej, 

-kosztów badań lekarskich, 

-zakup materiałów zużywalnych. 

 

§ 3 

Zasady realizacji staży/praktyk 

1. Puławach formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu zawierający ankietę dotyczącą wiedzy i motywacji do udziału w danych 

zajęciach wraz z potwierdzenie przez szkołę etapu edukacji, zawodu oraz 

oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną zakwalifikowani  do  

udziału  w  projekcie przez   Komisję    Rekrutacyjną.    

 

2. Z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu podpisze deklarację 

uczestnictwa w projekcie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Uczestnicy, 

którzy złożą w/w deklarację, stają się Beneficjentami Ostatecznymi. Warunkiem 

kwalifikowania uczestnika projektu jest ponadto wyrażenie przez niego zgody na 

przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie „Oświadczenia uczestnika projektu” o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.  Złożone przez kandydata 

dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

3. Staż/praktyka zawodowa odbywać się ma na podstawie umowy zawartej pomiędzy: 

Zespołem Szkół  nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach – Organem Kierującym na 

staż, podmiotem Przyjmującym ucznia na staż/praktykę – Pracodawcą oraz umową  ZS nr 1 w 

Puławach  – Szkołą a  uczniem zakwalifikowanym do udziału w projekcie – Stażystą 

4 . Przedmiotem umów jest odbywanie przez Stażystę/Praktykanta stażu/praktyki 

u Przyjmującego na staż/praktykę za wynagrodzeniem wypłacanym w formie stypendium 
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za staż/praktykę płatnym przez Organ Kierujący po wypełnieniu wszystkich warunków 

przewidzianych w niniejszym regulaminie. W ramach stażu/praktyki Stażysta/Praktykant 

zobowiązany jest do realizacji założeń projektowych, tj. wykonania czynności i zadań 

zgodnie z ustalonym programem stażu/praktyki. W ramach stażu/praktyki zawodowego 

Przyjmujący na staż/praktykę zobligowany jest do umożliwienia Stażyście/Praktykanta 

zdobycie doświadczenia zawodowego. 

5.Staż/praktyka zawodowa odbywa się w czasie wakacji  w miesiącu czerwcu/ 

lipcu/sierpniu. Staż/praktyka zawodowa dla jednego ucznia wynosi 150 godzin i trwa w 

sposób nieprzerwany od momentu rozpoczęcia stażu, tj. każdy tydzień w dni robocze od 

poniedziałku do piątku. 

6. Dobowy wymiar czasu pracy stażysty nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin 

tygodniowo. 

7. Stażysta/praktykant nie może odbywać stażu/praktyki w niedzielę i święta, w porze nocnej. 

8. Harmonogram stażu i praktyki tj. termin jego realizacji w tym czas rozpoczęcia 

i zakończenia w danym dniu zostanie ustalony indywidualnie dla każdego ucznia 

w porozumieniu z Przyjmującym na staż zawodowy, uwzględniając przy tym możliwości 

i preferencje uczniów kierowanych na staż/praktykę. 

 

§ 4 

Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywać się będzie na równych zasadach zgodnie z 

zasadą otwartego dostępu również dla mniejszości narodowych lub etnicznych, migrantów, 

osób obcego pochodzenia, równości szans, w tym równości płci, zapewniony zostanie 

również równy dostęp do rekrutacji i oferowanego wsparcia dla wszystkich uczniów,  

w tym osób z niepełnosprawnościami. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie 06.06.2022 – 15.06 2022 r.  

3. Informacje o miejscu i czasie rekrutacji oraz wzory formularzy umożliwiających ubieganie 

się o uczestnictwo w Projekcie dostępne będą  w  Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii 

Sempołowskiej  w Puławach, na stronie internetowej Zespołu, w biurze projektu oraz na 

stronie internetowej Powiatu Puławskiego.  

4. Uczennice/uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w stażach/praktykach składają do 

koordynatora w ZKZ formularze zgłoszeniowe, w terminach określonych w ust. 2.  

5. Komisja rekrutacyjna podejmie decyzję o zakwalifikowaniu na staż/praktykę 

uczennic/uczniów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów 

przewidzianych w § 3 ust. 2  niezwłocznie po zakończeniu terminu rekrutacji. Komisja 

sporządzi protokół, listy przyjętych   na  staż/praktykę oraz  listę    rezerwową. Następnie    
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koordynator w ZS nr 1 w Puławach przekaże informacje o zakwalifikowaniu 

zainteresowanym uczennicom/uczniom.  

 

§ 5 

Uprawnienia stażysty/praktykanta 

 

1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z uprawnień, o których mowa w niniejszym 

paragrafie w ust. 4 jest ukończenie stażu. 

2. Warunki łączne ukończenia stażu: 

a) efektywne zrealizowanie 100% godzin stażu, określonych § 4 ust. 5, tj. 150 godzin; 

b) uzyskanie zatwierdzenia dziennika stażu wraz z listą obecności na stażu przez opiekuna 

stażysty; 

c) otrzymanie zaświadczenia o odbyciu stażu i opinii wystawionych przez uprawnione 

osoby. 

3. Dopuszcza się możliwość usprawiedliwionej nieobecności stażysty do poziomu 

maksymalnie 20% godzin (tj. maksymalnie 30 godzin), z zastrzeżeniem konieczności 

przedłożenia przez stażystę zwolnienia lekarskiego lub potwierdzenia zdarzenia losowego. 

Jednocześnie każdą godzinę nieobecność stażysta zobowiązany jest odpracować 

w godzinach wspólnie ustalonych z Organizatorem stażu i Przyjmującym na staż. 

4. Stypendium stażowe 

1) O stypendium może ubiegać się stażysta/praktykant, który łącznie spełnia następujące 

warunki: 

-został zakwalifikowany do odbycia stażu zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu, 

-ukończył staż, zgodnie z warunkami określonymi w § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu 

-przedłożył w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia stażu, wypełniony 

Wniosek o przyznanie stypendium stażowego. 

 2) Wniosek o przyznanie stypendium stażowego wypełnia i podpisuje Stażysta po odbyciu 

stażu.  

3) Załącznikami do Wniosku będą dokumenty przedstawione przez Przyjmującego na staż: 

• indywidualny program stażu, 

• listy obecności za cały okres odbywania stażu, 

• wypełniony i podpisany dziennik stażu, 

• ocena lub kserokopia oceny wystawionej przez opiekuna stażu potwierdzoną za 
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zgodność z oryginałem, 

• kserokopia zaświadczenia potwierdzającego odbycie stażu  

4) Po złożeniu wniosku o przyznanie stypendium nastąpi weryfikacja wniosku pod kątem 

spełnienia wymogów formalnych tj. czy Stażysta jest uprawniony do składania wniosku 

oraz czy dokumentacja z przebiegu stażu, o której mowa w pkt. 3 jest kompletna 

i podpisana przez uprawnione osoby. 

5) Uczestnikowi stażu za realizację stażu (tj. 150 godzin) przysługuje 

jednorazowe stypendium stażowe w łącznej wysokości 2600 zł. 

6) Stypendium stażowe określone w pkt. 5 jest ostatecznym wynagrodzeniem brutto oraz 

nie podlega podwyższeniu. 

7) Wypłata stypendium stażowego nastąpi jednorazowo, w terminie do 30 dni od dnia 

dostarczenia wszystkich dokumentów potwierdzających odbycie stażu, wymienionych 

w pkt. 3, pod warunkiem dostarczenia kompletnej dokumentacji. 

8) Stypendium przekazywane będzie na rachunek bankowy wskazany we Wniosku 

o przyznanie stypendium stażowego. 

9) Za dzień zapłaty stypendium stażowego Strony uznają dzień złożenia polecenia przelewu 

w banku Organizatora stażu. 

10) Stypendium stażowe nie przysługuje Stażyście w przypadku, jeżeli: 

- nie ukończył odbywania stażu, 

- w sytuacji opuszczenia więcej niż 20 % tj. 30 godzin (niezależnie od przyczyn), 

przerwania stażu, niepodjęcia stażu, rażącego naruszenia zasad odbywania stażu. 

- nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki wynikające z Umowy o staż, m.in. nie 

realizował programu stażu, nie podjął stażu w określonym terminie; przerwał udział w 

stażu;  

11) Stypendium stażowe jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1.   Regulamin wchodzi w życie z dniem  06.06. 2022 r. 

2.  Zespół Kształcenia Zawodowego w Puławach zastrzega sobie prawo do zmian 

Regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. 

3.  Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem. 
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4.  Aktualna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Zespołu Kształcenia Zawodowego w 

Puławach, na stronie zkz.pulawy.pl, na stronie www.pulawy.powiat.pl oraz w Biurze 

Projektu- Starostwo Powiatowe w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5 pokój 21.  

 

Puławy, dnia  06.06. 2022 r. 

 

http://www.pulawy.powiat.pl/

