
 

 

Załącznik nr 1 do Umowy trójstronnej o organizację stażu zawodowego w ramach projektu „Zawodowy Sukces – nowa 

jakość w zawodzie 

 

Pieczęć Szkoły  

PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO 

w ramach projektu pn. „Zawodowy Sukces – nowa jakość w zawodzie” : nr RPWP.08.03.01-30-0027/18 w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poniższy program stażu zawodowego wykracza poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego  

w zawodzie ……………………………………………………………………..Ma na celu zwiększenie praktyk zawodowych 

objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. 

Staż zawodowy będzie odbywał się na stanowisku ……………… 

Nazwa i adres Szkoły  

Typ szkoły  ponadpodstawowa 

 

Nazwa zawodu lub specjalności  np. Technik mechanik 

 

Symbol Zawodu   

Liczba godzin stażu  150 godzin  

 

 

       

 

                            

                             

……………………………………………………………… 

                                                                                       Data i podpis Opiekuna  Stażysty 

                                              

 

 

Zatwierdzam: 

…………………………………………………………. 

Data i podpis Dyrektora CKZiU 

 



 

 

I. CELE EDUKACYJNE (KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE OSIĄGNIE STAŻYSTA) 

CELE OGÓLNE: 

- podnoszenie  poziom umiejętności i kompetencji w ramach kwalifikacji ………. 

- poznanie specyfiki pracy na rzeczywistym stanowisku pracy…………., w tym ponoszenie odpowiedzialności  

za wykonywanie działań na konkretnym stanowisku pracy 

- zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego i podniesienie kompetencji/umiejętności zawodowych 

- weryfikacja wiedzy teoretycznej poprzez uczestnictwo w stażach 

 

CELE SZCZEGÓŁÓWE: 

W wyniku odbycia stażu zawodowego, stażysta podniesie swoje kompetencje/umiejętności w zakresie: 

 

 

 

 

 

 

II. TREŚCI EDUKACYJNE 

W wyniku realizacji stażu, stażysta powinien zrealizować wybrane treści edukacyjne dobrane w zależności  

od charakteru zakładu pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW STAŻYSTY 

− Realizacja zadań zawodowych zawartych w harmonogramie stażu, 

− Prowadzenie dzienniczka stażu wraz z monitoringiem realizacji zadań potwierdzonym przez opiekuna  

w miejscu odbywania stażu, 

− Przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ, dbanie o majątek firmy oraz stosowanie się do regulaminów  

i zarządzeń obowiązujących w miejscu odbywania stażu 

         

         

         

 

 

 

 

IV. PREDYSPOZYCJE PSYCHOFIZYCZNE I ZDROWOTNE, POZIOM WYKSZTAŁCENIA  

ORAZ DOTYCHCZASOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE STAŻYSTY 

UWZGLĘDNIONE  

W PROGRAMIE STAŻU 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻU 

Liczba godzin stażu 150 h  

Zadania zawodowe zawarte w harmonogramie mogą być realizowane w dowolnej kolejności, w zależności  

od bieżących potrzeb pracodawcy i jego możliwości. 

1) w zakresie organizowania stanowiska pracy: 

- Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska. 



 

 

 - Stosowanie podręcznego sprzętu i środków gaśniczych. 

 - Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.  

                - Przestrzeganie przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących pracowników  firmy. 

2) w zakresie ……………………….. 

- 

- 

- 

3) w zakresie ……………………………… 

4) w zakresie …………………………. 

5) w zakresie …………………………….. 

6) w zakresie ………………………………... 

7) w zakresie projektowania i programowania 

 

 

Lp. Czynność Ilość godzin 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

VI. ZASADY WYPOSAŻENIA STANOWISKA STAŻYSTY 

 

 

 

 

 

 

VII. PROCEDURY WDRAŻANIA STAŻYSTY DO PRACY I MONITOROWANIA STOPNIA REALIZACJI TREŚCI I 

CELÓW EDUKACYJNYCH 

Procedury wdrażania stażysty do pracy: 

Przed przystąpieniem do pracy stażyści powinni zostać zapoznani z przepisami i procedurami dotyczącymi 



 

 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi w firmie oraz skutkami  

ich nieprzestrzegania. Ponadto podejmując pracę na różnych stanowiskach powinni odbyć szkolenie 

stanowiskowe  

w zakresie obsługi występujących tam urządzeń oraz podejmowanych działań, za szkolenie odpowiada opiekun 

stażysty lub wskazana przez niego osoba nadzorująca pracę stażysty na danym stanowisku.  

Za wstępne wprowadzenie stażysty do realizacji stażu jest odpowiedzialny opiekun stażysty  

w miejscu realizacji stażu lub wyznaczona przez niego osoba. 

W  trakcie  realizacji stażu zawodowego  uczniowie  powinni  obserwować  czynności zawodowe pracowników, 

następnie wykonywać zadania pod kierunkiem instruktora, a w dalszej części stażu, po uzyskaniu doświadczenia 

zawodowego, stażyści mogą samodzielnie realizować powierzone im zadania na określonych stanowiskach pracy. 

W trakcie odbywania stażu w poszczególnych działach obiektu, nadzór nad stażystą sprawuje  opiekun   

lub  inny  pracownik  firmy  wyznaczony  do  tego  celu  przez  opiekuna, którego wyznacza kierownik obiektu. 

 

Procedury monitorowania stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych: 

Kryteria oceny stażu zawodowego: 

1. Szczegółowe kryteria oceny obejmują: 

• ocenę pracy i zachowania stażysty: dokładność, systematyczność, punktualność, zaangażowanie  

w wykonywane zadania, itp.; 

• ocenę prowadzenia dzienniczka stażu. 

2. Prowadzenie dziennika stażu zawodowego: 

• Dziennik stażu zawodowego stanowi podstawowy dokument zaliczenia stażu. 

• Dziennik należy prowadzić bardzo starannie i czytelnie.  

• Każdy zapis w dzienniku powinien być potwierdzony czytelnym podpisem lub podpisem z imienną 

pieczątką opiekuna stażu. 

• Po zakończeniu stażu, Dziennik należy złożyć u zakładowego opiekuna stażu w celu wystawie-

nia przez niego oceny. 

Skala ocen: 

a) Ocena celująca – spełnienie wymagań na ocenę bardzo dobrą oraz nabycie wiadomości  

i umiejętności wykraczających poza program stażu. 

b) Ocena bardzo dobra - opanowanie pełnego zakresu wiedzy i umiejętności określonych progra-

mem stażu, pozwalających na profesjonalne wykonywanie obowiązków zawodowych; zachowanie 

stażysty w miejscu pracy w pełni zgodne z oczekiwaniami pracodawcy; regularne i staranne pro-

wadzenie dziennika stażu. 

c) Ocena dobra - opanowanie wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na sprawne wy-

konywanie obowiązków zawodowych objętych programem stażu; zachowanie stażysty  

w miejscu pracy zgodne z oczekiwaniami pracodawcy; regularne i staranne prowadzenie dzien-

nika stażu. 

d) Ocena dostateczna - opanowanie w zakresie dostatecznym wiadomości i umiejętności objętych 

programem stażu; zachowanie stażysty w miejscu pracy akceptowane  

przez  pracodawcę; regularne i staranne prowadzenie dziennika stażu. 

e) Ocena dopuszczająca - opanowanie w zakresie minimalnym wiadomości i umiejętności objętych 

programem stażu; zachowanie stażysty w miejscu pracy akceptowane  

przez  pracodawcę; regularne i staranne prowadzenie dziennika stażu. 

f) Ocena niedostateczna - nie opanowanie niezbędnego minimum w zakresie objętym programem 

stażu. 

 


