
 

Projekt staży w ZS nr 3 w Wyszkowie w roku szk. 2018/19 

 

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie od roku szkolnego 

2018/2019 przez kolejne pięć lat będzie brać udział w projekcie staży zawodowych 

adresowanych do uczniów technikum. Oprócz staży uczniowskich projekt przewiduje 

m.in. zakup pomocy naukowych oraz szkolenia nauczycieli przedmiotów 

zawodowych. Projekt ma nazwę „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” i 

jest realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach RPO WM na lata 2014 

– 2020, z współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

Informacje nt. projektu: 

 Planowana liczba uczestników projektu w szkole wynosi 25-30 osób rocznie 

(spośród około 230 uczniów technikum w ZS3). Wobec ograniczonej liczby 

miejsc liczymy na to, że możliwa będzie pozytywna selekcja, tj. że prawo do 

udziału w stażu będą miały osoby naprawdę zainteresowane sprawą i 

wyróżniające się zdolnościami. 

 Przypominamy, że w naszej szkole obecnie kształcimy młodzież technikum w 

dwóch zawodach: technik ekonomista (specjaliści w zakresie rachunkowości, 

pracy biurowej itp.) i technik informatyk (obsługa i naprawa komputerów oraz 

sieci komputerowych i innego sprzętu elektronicznego oraz tworzenie aplikacji 

internetowych). Chcielibyśmy, aby staże uczniowskie były powiązane z 

powyższymi specjalnościami. 

 Uczeń-stażysta ma do przepracowania ogółem 150 godzin stażu, które może 

realizować jednorazowo lub etapami, pod warunkiem ukończenia ich 

najpóźniej w roku zakończenia kształcenia danego ucznia-beneficjenta w szkole 

(zatem – mogą brać w nim udział maturzyści). 

 Ze wstępnych rozmów z pracodawcami oraz ze względu na organizację pracy 

szkoły, planujemy realizację praktyk w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) 

rozpoczynając od 2019 roku, co może być z korzyścią dla zakładów pracy w 

związku z okresem urlopowym dla pracowników stałych. 

 Zakład pracy przyjmujący stażystów otrzyma refundację wynagrodzenia 

Opiekunów Stażystów/Praktykantów. 

 



 Uczniowie - osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w stażu (po 

przejściu stosownej procedury kwalifikacyjnej) otrzymają, oczywiście po 

realizacji zadania, stypendium stażowe – 2000,00 zł brutto, a ponadto możliwe 

jest, by sfinansować koszty związane z odbywaniem staży i praktyk 

zawodowych (np. koszty dojazdu, koszty zakupu odzieży roboczej, koszty 

eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub stażysty itp.) 

– 1000,00 zł na stażystę/praktykanta. Zatem możliwe jest sfinansowanie z tego 

tytułu dodatkowych potrzeb związanych z zatrudnieniem stażysty. 

 Aktualnie trwa akcja informacyjna adresowana do uczniów-beneficjentów (na 

szkolnej stronie i tablicy ogłoszeń dostępne są regulamin oraz formularze 

wniosków) oraz przyszłych pracodawców. Oprócz pracodawców wskazanych 

przez szkołę, możliwe jest, że uczniowie sami wybiorą miejsce odbywania 

praktyki. 

 Według aktualnej wersji regulaminu termin składania dokumentacji 

aplikacyjnej uczniów upływa 16.11.2018 r. (piątek)!  

 Szczegółowych informacji ws. projektu udziela Pani Katarzyna Bąkowska-

Srokosz z Agencji Rozwoju Mazowsza S.A (tel. 22 566 47 75; e-mail: 

zawodowemazowsze@armsa.pl), a w szkole – nauczyciele przedmiotów 

zawodowych, doradcy zawodowi oraz p. Adam M. Mickiewicz. 

 

Ważne terminy: 

 składanie wniosków przez uczniów:  do 16.11.2018 (pt.) 

 kwalifikacja formalna  wniosków:  do 20.11.2018 (wt.) 

 rozmowa kwalifikacyjna: 20-21.11.2018 (wt.-śr.) 

 ustalenie przez Komisję, zatwierdzenie przez dyrektora i ogłoszenie listy 

zakwalifikowanych i listy rezerwowej: 22.11.2018 (czw.) 

 wypełnienie przez uczniów zakwalifikowanych stosownej dokumentacji 

(m.in. indywidualnej Umowy z Województwem Mazowieckim ws. odbycia 

stażu - w wersji elektronicznej a później podpisanie  i wysłanie do 

weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego): 23-28.11.2018 (pt.-śr.) 
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