Standard organizacji staży i praktyk
dla uczniów szkół zawodowych w ramach działania 3.3 RPOWP

Wszystkie realizowane formy wsparcia muszą być zgodne z prawodawstwem krajowym,
w szczególności z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także z
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
§1
Standard obligatoryjny
1. Ramy prawne i finansowe zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w
obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2015 roku.
a. W składanych na konkurs projektach mogą być realizowane staże i praktyki
zawodowe dla uczniów lub słuchaczy organizowane u pracodawców lub
przedsiębiorców z uwzględnieniem następujących warunków:
 praktyki zawodowe są organizowane dla uczniów zasadniczych szkół
zawodowych w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i
umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki
zawodowe realizowane w zasadniczej szkole zawodowej nie są formą
praktycznej nauki zawodu, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki
zawodu;
 staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego
praktycznego dotyczą uczniów techników i szkół policealnych, w których
kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub
przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów
takiego kształcenia;
 staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego
praktycznego organizuje się dla uczniów techników i szkół policealnych w
celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą
programową nauczania danego zawodu;
 staże zawodowe organizowane są również dla uczniów lub słuchaczy
innych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe;
b. okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wynosi minimum
150 godzin i nie więcej niż 970 godzin w odniesieniu do udziału jednego
ucznia lub słuchacza w ww. formach wsparcia;
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c. za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie lub
słuchacze otrzymują stypendium, które jest wypłacane za każde kolejne
przepracowane 150 godzin. W przypadku realizacji praktyki zawodowej lub
stażu zawodowego w wymiarze 970 godzin wysokość stypendium wyliczana
jest proporcjonalnie. Wysokość stypendium określa IZ RPO. Wysokość
stypendium stażowego nie może przekroczyć kwoty połowy średniego
wynagrodzenia (brutto) za pracę w województwie podlaskim (kwota zostanie
wskazana w regulaminie konkursu) W przypadku staży zawodowych
realizowanych w ramach kształcenia zawodowego praktycznego stypendium
stażowe nie może być niższe niż wynikające z przepisów w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, regulujących
zasady wynagradzania młodocianych w kolejnych latach nauki;
d. na czas trwania praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zawierana jest
pisemna umowa pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację praktyki
lub stażu, w której powinny być wskazane co najmniej: liczba godzin stażu lub
praktyki, okres realizacji, miejsce odbywania praktyki lub stażu,
wynagrodzenie praktykanta lub stażysty oraz zobowiązanie do wyznaczenia
opiekuna praktykanta lub stażysty po stronie podmiotu przyjmującego na
praktykę lub staż;
e. praktyka zawodowa lub staż zawodowy są realizowane na podstawie programu
opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły lub placówki systemu
oświaty we współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę lub
staż. Program powinien być opracowany i przygotowany w formie pisemnej
oraz wskazywać konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności),
które osiągnie praktykant lub stażysta, treści edukacyjne, zakres obowiązków
praktykanta lub stażysty a także harmonogram realizacji praktyki zawodowej
lub stażu zawodowego. Przy ustalaniu programu praktyki zawodowej lub stażu
zawodowego powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i
zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe
praktykanta lub stażysty. Program praktyki zawodowej lub stażu zawiera
szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy praktykanta lub
stażysty podczas odbywania praktyki lub stażu oraz procedur wdrażania
praktykanta lub stażysty do pracy i monitorowania stopnia realizacji treści i
celów edukacyjnych
f. podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodowy ma
obowiązek:
 zapewnić odpowiednie stanowisko pracy, praktykanta lub stażysty
wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia
warsztaty, pomieszczenie, zaplecze techniczne zapewnia urządzenia i
materiały zgodne z programem praktyki zawodowej lub stażu i potrzebami
praktykanta lub stażysty wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych
przez praktykanta lub stażystę, wymogów technicznych miejsca pracy, a
także z niepełnosprawnościami lub stanu zdrowia;
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 przeszkolić praktykanta lub stażystę na zasadach przewidzianych dla
pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz
zapoznać go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego
dotyczy praktyka zawodowa lub staż zawodowy,
 sprawować nadzór nad odbywaniem praktyki lub stażu poprzez
wyznaczenie opiekuna praktyki lub stażu,
 monitorować postępy i nabywanie nowych umiejętności przez praktykanta
lub stażystę oraz stopień realizacji treści i celów edukacyjnych
określonych w umowie, a także regularnie udzielać mu informacji
zwrotnej,
 wydać praktykantowi lub stażyście - niezwłocznie po zakończeniu
praktyki lub stażu - dokument potwierdzający odbycie praktyki
zawodowej lub stażu zawodowego. Dokument potwierdzający odbycie
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zawiera co najmniej
następujące informacje: data rozpoczęcia i zakończenia praktyki
zawodowej lub stażu zawodowego, cel i program praktyki zawodowej lub
stażu zawodowego, opis zadań wykonywanych przez praktykanta lub
stażystę, opis kompetencji uzyskanych przez praktykanta lub stażystę w
wyniku praktyki zawodowej lub stażu zawodowego oraz ocenę
praktykanta lub stażysty dokonaną przez opiekuna praktyki lub stażu;
g. w budżecie projektu mogą być uwzględnione koszty związane z odbywaniem
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, takie jak np. koszty dojazdu,
zakupu odzieży roboczej, wyposażenie stanowiska pracy, koszty eksploatacji
materiałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub stażysty itp. Wysokość
w/w wydatków może wynieść maksymalnie 5 000,00 zł na 1 osobę
odbywającą staż lub praktykę. Kwota ta może być zwiększona jedynie w
wyniku konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z
udziałem uczniów w praktyce lub stażu wynikających ze zwiększonego
wymiaru czasu trwania w/w form wsparcia. Koszty te są związane z
odbywaniem praktyki/stażu przez jednego ucznia. Powinny być one
przyporządkowane indywidualnie do potrzeb każdego z uczestników
praktyki/stażu, a nie kumulatywnie do kilku osób odbywających praktykę/staż
u jednego pracodawcy (poprzez zakup jednej maszyny/urzadzenia). Koszty te
nie służą doposażeniu pracodawcy w sprzęt;
h. na etapie przygotowań do realizacji programu praktyki zawodowej lub stażu
zawodowego są wyznaczani opiekunowie praktykantów lub stażystów. Każdy
przyjęty praktykant lub stażysta ma przydzielonego opiekuna. Na jednego
opiekuna praktyki lub stażu nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6
praktykantów lub stażystów. Opiekun praktykanta lub stażysty jest
wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego ucznia na praktykę zawodową
lub staż zawodowy;
i. do zadań opiekuna praktykanta lub stażysty należą w szczególności:
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 diagnoza kompetencji i kwalifikacji praktykanta lub stażysty (we
współpracy z nauczycielem),
 określenie celu i programu praktyki lub stażu (we współpracy z
nauczycielem),
 udzielenie praktykantom lub stażystom informacji zwrotnej w trakcie
realizacji oraz po zakończeniu praktyki lub stażu,
 nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem praktyki lub stażu;
j. w ramach projektu mogą być ponoszone koszty wynagrodzenia opiekuna
praktykanta lub stażysty u pracodawcy. Forma wynagrodzenia powinna
uwzględniać jedną z opcji:
 refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty
w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go
od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad
grupą praktykantów lub stażystów, przez okres 150 godzin praktyki
zawodowej lub stażu zawodowego, w wysokości obliczonej jak za urlop
wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5 000,00 zł brutto. Wysokość
wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki
zawodowej lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów;
 refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktykanta
lub stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, w
wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz
ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego
zakresu zadań (opieka nad grupą praktykantów lub stażystów), ale nie
więcej, niż 500 zł brutto za realizację 150 godzin praktyki zawodowej lub
stażu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie
do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego
zrealizowanych przez uczniów;
 refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty,
który będzie pełnił funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu i dla
którego praca z uczniami będzie stanowić podstawowe zajęcie – do
wysokości wynagrodzenia określonego w §9 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie
praktycznej nauki zawodu;
k. wynagrodzenie przysługujące opiekunowi praktykanta lub stażysty jest
wypłacane z tytułu wypełnienia obowiązków, nie zależy natomiast od liczby
uczniów, wobec których te obowiązki świadczy.
2. Wytyczne związane z efektami kształcenia/uczestnictwa.
Efekty uczestnictwa w stażach/praktykach będą definiowane poprzez połączenie
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uczestnika po zakończonych
praktykach/stażach w ramach projektu. Efekty uczestnictwa uczniów w
praktykach/stażach u pracodawców mogą przybierać postać określonych kompetencji.
W przypadku nabywania w wyniku interwencji EFS zarówno kompetencji jak i
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kwalifikacji kluczowe jest zapewnienie realizacji w ramach projektu poniższych
czterech etapów:
a. ETAP I – Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej i zakresu wsparcia, który
będzie poddany ocenie,
b. ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów, które
osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
c. ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych
kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
d. ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z
przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.
§2
Standard fakultatywny
Spełnienie standardu związane jest z przyznaniem punktów premiujących przewidzianych w
kryteriach wyboru projektów. Sposób przyznawania punktów zostanie określony w
systematyce kryteriów wyboru projektów. Standard określa 3 obszary zapewnienia wysokiej
jakości staży i praktyk:
1. Program stażu lub praktyki: Staż lub praktyka zawodowa powinny być realizowane
na podstawie programu opracowanego we współpracy z pracodawcą (w ramach
standardu obligatoryjnego) z uwzględnieniem następujących aspektów świadczących
o jakości programu stażu lub praktyki (efektywność):
a. Program opracowano w odpowiedzi na zdiagnozowaną lukę
kompetencyjną ucznia/uczestnika stażu. Organizator stażu wskaże w
projekcie opracowaną przed rozpoczęciem stażu/praktyki metodę badania luki
kompetencyjnej (np. z wykorzystaniem pozytywnie zwalidowanych produktów
projektów innowacyjnych realizowanych w ramach POKL). Poprzez lukę
kompetencyjną należy rozumieć rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami
podmiotu przyjmującego na staż a faktycznymi umiejętnościami
absolwentów/uczniów kierunków kształcenia związanych ze stanowiskiem
pracy, na którym organizowany jest staż (przy czym opracowanie metody
badania luki kompetencyjnej odbywa się bez dodatkowych kosztów
ponoszonych w ramach projektu). Staż lub praktyka w firmie jest formą
kształcenia praktycznego niwelującą zdiagnozowaną lukę kompetencyjną.
b. Jednocześnie program zawiera konkretne czynności/zadania zawodowe
wykraczające poza program kształcenia praktycznego w szkole opracowane
we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż. Proces przygotowania
programu uwzględnia specyfikę środowiska pracy, stanowiska pracy na
którym organizowany jest staż w odniesieniu do podstawy kształcenia w
zawodzie oraz programu kształcenia praktycznego w szkole. Proces
przygotowania programu uwzględnia potencjał edukacyjny firmy przyjmującej
na staż (maszyny, urządzenia, narzędzia), który oceniany jest przez
nauczyciela ze szkoły w kontekście potencjału edukacyjnego dostępnego w
5

szkole. Staż lub praktyka w firmie jest formą kształcenia praktycznego
uzupełniającą potencjał edukacyjny szkoły lub centrum kształcenia
praktycznego współpracującego ze szkołą.
2. Walidacja lub/i certyfikacja stażu lub praktyki: Staż lub praktyka zawodowa
powinny kończyć sie potwierdzeniem efektów kształcenia (w tym czynności, zadań
zawodowych uwzględnionych w programie stażu) poprzez walidację z udziałem
zewnętrznego egzaminatora lub poprzez certyfikację przez instytucję certyfikującą
kwalifikacje.
a. Staż lub praktyka w firmie jest formą kształcenia praktycznego realizowaną w
kontekście efektów kształcenia w wybranej kwalifikacji oferującą dodatkowo
potwierdzone umiejętności zawodowe na poziomie czynności i zadań
zawodowych oraz maszyn, urządzeń i narzędzi związanych z tymi
czynnościami.
b. Walidacja to proces sprawdzania, czy efekty kształcenia (w tym czynności,
zadania zawodowe uwzględnione w programie stażu) zostały osiągnięte.
Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji
oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji.
Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te
efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny
(wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób
przeprowadzających walidację). Wynikiem walidacji jest decyzja
potwierdzająca posiadanie efektów uczenia się. Aby standard fakultatywny
został uznany za spełniony powinien w walidacji (egzaminie praktycznym)
uczestniczyć obok opiekuna stażu z firmy co najmniej egzaminator zewnętrzny
(egzaminator z ramienia rzemiosła lub OKE związany z zawodem adekwatnie
do programu stażu).
c. Certyfikacja to proces, w wyniku którego uczący się otrzymuje od
upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, ze uzyskał
określoną kwalifikację. Certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku
wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się
wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Certyfikaty i inne
dokumenty potwierdzające
uzyskanie
kwalifikacji
powinny być
rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Przez
instytucję certyfikującą należy rozumieć instytucję uprawnioną do nadawania
kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu (certyfikatu). Instytucjami
certyfikującymi mogą być np.: uczelnie, okręgowe komisje egzaminacyjne,
instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji
publicznej. Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać
walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą być
odpowiednio rozdzielone) bądź przekazywać ją do instytucji walidujących, np.
centrów egzaminacyjnych, instytucji szkoleniowych, szkół. Należy
wykazywać wyłącznie kwalifikacje, których jakość gwarantują odpowiednie
procedury i nadzór sprawowany przez konkretny podmiot (np. egzaminy
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czeladnicze i mistrzowskie w różnych zawodach przeprowadzane są przez
komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych).
3. Monitorowanie praktyki lub stażu przez organizatora stażu lub praktyki: Staż
lub praktyka zawodowa powinny być monitorowane przez organizatora stażu w
trakcie realizacji zapewniając możliwość podejmowania działań naprawczych,
dostosowujących program stażu do potrzeb ucznia z uwzględnieniem następujących
aspektów świadczących o jakości programu stażu lub praktyki (trafność i rzetelność):
a. Dziennik stażu jest dostępny na bieżąco dla opiekuna stażu z ramienia
szkoły z zastosowaniem TIK oraz Internetu. Rozwiązania internetowe
wspierające proces organizacji stażu umożliwiają opiekunowi zdalnemu z
ramienia szkoły
śledzić aktywność edukacyjną ucznia (frekwencje,
opanowania czynności lub zadań powierzonych przez opiekuna stażu w firmie
a wskazanych w programie stażu) oraz wspierać ucznia w przypadku
problemów natury organizacyjnej lub merytorycznej, łącznie z możliwością
zmiany programu stażu i dostosowania programu do potrzeb lub możliwości
edukacyjnych ucznia. Rozwiązanie internetowe powinno umożliwić uczniowi
raportowanie postępu stażu, zgłaszanie uwag, problemów i potrzeb
widocznych zarówno dla opiekuna z firmy jak i z ramienia szkoły. Organizator
stażu zapewni procedurę internetową umożliwiającą bieżące monitorowanie
stażu oraz trójstronną komunikację ucznia, opiekuna stażu z firmy lub
organizatora stażu oraz opiekuna stażu z ramienia szkoły (przy czym
przygotowanie narzędzi służących monitorowaniu stażu lub praktyki z
zastosowaniem TIK oraz Internetu odbywa się bez dodatkowych kosztów
ponoszonych w ramach projektu). Staż lub praktyka w firmie jest formą
kształcenia praktycznego na bieżąco monitorowaną i wspieraną merytorycznie
przez szkołę.
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