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UMOWA 

o realizację stażu zawodowego dla uczniów 

w ramach projektu WND-RPPK.09.04.00-18-0007/17 
  „Kształcenie uczniów w powiązaniu  z potrzebami pracodawców. 

Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu” 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
zawarta w dniu ……………….  

pomiędzy  

Zespołem Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku 

reprezentowanym przez Grzegorza Brajewskiego- Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych  

i Artystycznych w Lesku,  

 

a  pracodawcą…………………………………………………………………………………… 

 

 

reprezentowanym przez………………………………………………………………………… 

§1 

Niniejsza umowa zawarta jest na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu wyłonionego 

do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych IX Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 2014-2020  

nr umowy RPPK.09.04.00-18-0007/17-00 pomiędzy Powiatem Leskim/Zespół Szkół 

Technicznych i Artystycznych w Lesku  a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 

 z siedzibą przy ul. Naruszewicza 11,38-055 Rzeszów zawartej w dn. 14.09.2017 

 

§ 2 

Szkoła kieruje na staż uczniów z Zespołu Szkół Technicznych 

 i Artystycznych w Lesku kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa 
1. ………………………….. 

§ 3 

Dokumentację stażu stanowią: umowa/deklaracja o uczestnictwie w projekcie, wytyczne 

programowe, dzienniczek stażu prowadzony przez ucznia, karta oceny stażu. 

 

§ 4 

Staż uczniowski wynosi 150 godzin i trwa w sposób nieprzerwany przez cztery tygodnie od 

dnia 29. 01. 2018 do 09.02.2018 r. następnie kontynuacja od 18.06.2018 r. do 29. 06. 2018  
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§ 5 

Pracodawca wyznaczy opiekuna stażu na terenie zakładu pracy. Pracodawca otrzyma 

refundację za przyznany dodatek opiekunowi stażysty w wysokości 500,00 zł (w tym koszt 

pracodawcy na ubezpieczenia społeczne)  na podstawie noty księgowej z załączonym 

imiennym potwierdzeniem wypłacenia dodatku.  

§ 6 

1. Strony ustalają, że w okresie odbywania stażu uczeń/uczennica będzie stosował/-ła się do    

  regulaminu i porządku obowiązującego w zakładzie pracy. 

2. Staż nie może odbywać się w niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, w porze  

    nocnej, w systemie pracy zmianowej, ani w godzinach nadliczbowych. 

§ 7 

1. Zakład pracy po zakończeniu stażu może wystąpić do ZSTiA w Lesku o refundację 

kosztów eksploatacji materiałów i narzędzi zużywalnych przez Stażystę podczas 

odbywania stażu, zakupionych zgodnie z specyfiką zajmowanego stanowiska przez ucznia.  

 

2. Refundacji kosztów eksploatacji narzędzi i materiałów, o których mowa w §7ust.1  

w  maksymalnej wysokości 95 zł brutto przypadającej na każdego stażystę na podstawie 

noty księgowej z załączonym potwierdzeniem zakupu materiałów i narzędzi zużywalnych 

 

§ 8 

Stypendium stażowe jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 9 

Przebieg stażu może być monitorowany przez Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych 

w Lesku oraz inne instytucje monitorujące wdrażanie projektu, w tym Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Naruszewicza 11, 38-055 Rzeszów  

§ 10 

 

Dyrektor szkoły oraz kierownik projektu zobowiązuje się współdziałać  

z Pracodawcą we wszystkich sprawach związanych z realizacją stażu. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

…………............………………… ……………………………………………… 
 Miejscowość i data  Czytelny podpis dyrektora ZSTiA 

 

  ……………………………………………… 

  
Czytelny podpis pracodawcy 

 


