Załącznik nr 2 do Regulaminu staży/praktyk realizowanych w ramach projektu „Szkoła zawodowców MCKK”

……………..………………..….…………………………
(pieczątka Organizatora stażu/praktyki)

PROGRAM STAŻU/PRAKTYKI
realizowanego w projekcie „Szkoła zawodowców MCKK” u wskazanego/określonego Pracodawcy
Staż/ praktyka współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w ramach RPO WD 2014-2020, Osi priorytetowej:
10. Edukacja, Działania: 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

……………………………………………………………..……………………………………
(Nazwa Pracodawcy)
Staż / praktyka obejmuje łącznie 150 godzin pracy u Pracodawcy realizowanych w zakresie: technologii
wytwarzania, technologii i konstrukcji mechanicznych, montażu maszyn i urządzeń, prac serwisowych,
remontowych i obsługi codziennej maszyn i urządzeń.
I. Cel stażu/praktyki:
Podniesienie poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i nabywania przez nich doświadczenia w
pracy w warunkach rzeczywistych.
II. Cele szczegółowe (umiejętności i kompetencje, które uzyska uczeń podczas realizacji stażu/praktyki):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Zakres obowiązków ucznia realizującego staż/praktykę:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
IV. Harmonogram realizacji praktyki lub stażu obejmuje wymiar 150 godzin dla każdego uczestnika (nie więcej niż
40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie) i zostanie ustalony indywidualnie dla każdego ucznia uczestniczącego
w praktyce/stażu jako załącznik do umowy.
V. Szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy ucznia uczestniczącego w praktyce/stażu:
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stanowiska przygotowane i wyposażone zgodnie z zasadami bhp i ppoż,



wyposażenie specjalistyczne:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……
VI. Procedury wdrażania praktykanta/stażysty do pracy i monitorowania stopnia realizacji materiału:


szkolenie wstępne bhp,



bieżący nadzór opiekuna stażu/praktyki



okresowa i końcowa kontrola realizacji zadań

Uwagi do przebiegu i realizacji stażu/praktyki.

1. Umiejętności nabyte w okresie stażu/praktyki powinny ułatwić uczniom wejście na rynek pracy, zwiększyć
ich konkurencyjność na tym rynku oraz dać szanse uzyskania stabilnej dobrze płatnej pracy.
2. Staże/praktyki powinny odbywać się w warunkach produkcyjnych lub usługowych przedsiębiorstwa.
W czasie odbywania stażu/praktyki uczeń powinien uczestniczyć w wykonywaniu zadań na stanowiskach
pracy reprezentatywnych dla danego zawodu. Podczas doboru stanowisk pracy, na których realizowany
będzie staż/praktyka należy zwracać uwagę na prace wzbronione oraz na prace, przy których występują
duże zagrożenia wypadkowe.
3. W czasie odbywania stażu/praktyki uczeń ma obowiązek prowadzenia „Dzienniczka stażu/praktyki”.
4. Przed rozpoczęciem stażu/praktyki należy: zapoznać uczniów z harmonogramem przebiegu stażu
/praktyki, zwrócić uwagę na obowiązek przestrzegania zakładowego regulaminu, przepisów bhp, ochrony
ppoż. oraz ochrony środowiska.

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

(podpis nauczyciela zawodu)

(podpis Dyrektora Zespołu Szkół MCKK)

(podpis Pracodawcy)

(pieczęć nagłówkowa Zespołu

(pieczęć nagłówkowa Pracodawcy)

Szkół MCKK)

* Program ma wykraczać poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego objętego podstawą programową
danego zawodu
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