Cudzynowice, dn. 01.06. 2018 r.

Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Cudzynowice 176, 28-500 Kazimierza Wielka w
związku z realizacją projektu : „Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian
społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim”

ogłasza nabór kandydatów na realizatorów staży zawodowych
dla uczniów następujących kierunków:
1. Technik agrobiznesu – liczba stażystów skierowanych na staż: 27
2. Technik budownictwa – liczba stażystów skierowanych na staż: 7
Czas trwania stażu zawodowego to 150 godzin dla każdego uczestnika.
Nabór kandydatów trwa od 01 czerwca 2018 do: 10 lipca 2018 r.
W celu zgłoszenia chęci przyjęcia stażystów na staż należy złożyć w sekretariacie szkoły
formularz kandydata na organizatora stażu zawodowego w nieprzekraczalnym terminie do 10
lipca 2018 r. do godz. 15:00.
Szkoła zobowiązuje się do:
1. Opracowania, w porozumieniu z Przedsiębiorcą, Programu stażu i zapoznania z nim
ucznia. Program powinien być opracowany i przygotowany w formie pisemnej oraz powinien
wskazywać konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które osiągnie
praktykant lub stażysta, treści edukacyjne, zakres obowiązków praktykanta lub stażysty a
także harmonogram realizacji stażu zawodowego. Przy ustalaniu stażu zawodowego powinny
być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz
dotychczasowe kwalifikacje zawodowe praktykanta lub stażysty. Program praktyki
zawodowej lub stażu zawodowego zawiera szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia
stanowiska pracy praktykanta lub stażysty podczas odbywania praktyki zawodowej lub stażu
zawodowego oraz procedur wdrażania praktykanta lub stażysty do pracy i monitorowania
stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych.
2. Ubezpieczenia Uczniów na okres realizacji stażu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Zrefundowania Realizatorowi stażu kosztów wynagrodzenia Opiekuna stażu w wysokości
500,00 PLN brutto (słownie: 500 złotych brutto 00/100) za Opiekuna stażu.
4. Zrefundowania kosztów związanych z organizacją stażu nie większych niż 5000zł brutto
(słownie pięć tysięcy złotych), w tym koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty
materiałów eksploatacyjnych, koszty dojazdu stażysty, koszty zakupu odzieży ochronnej,
szkolenia bhp na jednego stażystę.

Realizator stażu zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia realizacji stażu Uczestnikom Projektu
2. Zapewnienia warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki zawodu,
a w szczególności:
a) stanowiska szkoleniowego wyposażonego w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia,
materiały i dokumentację techniczną;
d) dostępu do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych.
3. Sprzęt niezbędny do realizacji stażu musi zostać zakupiony po uzyskaniu akceptacji od
organizatora i przed rozpoczęciem stażu przez stażystę.
4. Refundacja kosztów związanych z zakupem sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, odzieży
ochronnej, badań lekarskich, szkolenia BHP oraz zwrotu kosztów dojazdów zostanie
przekazana po złożeniu rozliczenia wraz z kopiami faktur oraz kopiami dowodów zapłaty wg
załączonego wzoru.
5. Wyznaczenia Opiekuna stażu, odpowiedzialnego za realizację stażu i opiekę na Stażystą.
Zaznajomienia Stażysty z jego obowiązkami i uprawnieniami. Do zadań opiekuna stażysty
należy w szczególności:
a) określenie celu i programu praktyki lub stażu (we współpracy z nauczycielem);
b) udzielenie praktykantom lub stażystom informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po
zakończeniu praktyki zawodowej lub stażu zawodowego;
c) nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem praktyki zawodowej lub stażu
zawodowego.
6. Przeszkolenia Stażysty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy.
7. Realizacji stażu, zgodnie z programem stażu.

