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ZAKRES ZADAŃ SPECJALISTY/TKI DS. STAŻY 

 

Zakres zadań specjalisty/tki ds. staży "#StaszicTeam – program wsparcia kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku " finansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje 

w szczególności:  

 realizację staży zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wnioskiem 

o dofinansowanie projektu;  

 rekrutację stażystów, zaangażowanie w działania informacyjno-promocyjne, 

spotkania informacyjne ze stażystami; 

 ustalanie terminów i miejsc realizacji staży;  

 przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją staży zawodowych dla 

uczniow i nauczycieli: umów osobowych, umów trójstronnych, list obecności, 

programów staży; 

 organizacja przeszkolenia w zakresie BHP i osób skierowanych na staż; 

 zakup ubezpieczenia NNW uczniom/uczennicom na czas odbywania stażu; 

 zapewnienie, w porozumieniu z pracodawcą przyjmującym na staż, materiałów 

eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji programu stażu, odzieży, obuwia 

roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej 

przysługującym pracownikom na danym stanowisku; 

 prowadzenie nadzoru nad realizacją stażu w zakładzie pracy; 

 prowadzenie dokumentacji związanej ze zwrotem kosztów dojazdów z miejsca 

zamieszkania do miejsca odbywania stażu; 

 przygotowanie pełnej dokumentacji do wypłaty stypendium stażowego dla 

każdego stażysty m.in. kontrola dzienniczków stażu uczniów/uczennic 

potwierdzających realizację stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu; 

 osobisty udziału specjalisty/tki w spotkaniach zespołu projektowego 
odbywających się 2 razy w miesiącu w terminach ustalonych przez Zamawiającego 
i wynikających z bieżących potrzeb; 

 udział specjalisty/tki w kontrolach projektu w trakcie realizacji projektu a także po 
zakończeniu realizacji umowy w przypadku pytań dotyczących staży 
zawodowych;  

 pełnienie przez specjalistę/tkę dyżuru w biurze projektu w siedzibie 
Zamawiającego, co umożliwi bezpośredni kontakt z pracownikami szkoły, 
pozostałymi członkami zespołu projektowego, uczestnikami projektu 
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i wykonawcami zadań w projekcie (praca stacjonarna w biurze projektu 
w siedzibie zamawiającego) w wymiarze co najmniej 10 godzin w miesiącu 
w terminach ustalonych przez Zamawiającego a w czasie rekrutacji zgodnie 
z potrzebami; 

 wykonywanie innych prac administracyjno-biurowych związanych z realizacją 

projektu. 

 

Źródło finansowania zaangażowania specjalisty/tki ds. staży:  

Zaangażowanie specjalisty/tki ds. staży projektu "#StaszicTeam – program wsparcia 

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku" finansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 


