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REGULAMIN  STAŻU ZAWODOWEGO 

1. Stażysta zobowiązany jest: 
a) do odbycia stażu zawodowego w wymiarze 150 godzin zegarowych 
b) staż odbywa się w miejscu wyznaczonym przez szkołę 
c) nieobecności usprawiedliwiać należy tylko zwolnieniem poświadczonym przez 

lekarza  
d) posiadać aktualna książeczkę zdrowia i legitymację szkolną 
e) punktualnie rozpoczynać staż 
f) przestrzegać higienę osobistą i przepisy bhp 
g) stosować się do zaleceń opiekuna stażu 
h) zdobyte w szkole wiadomości wykorzystywać w trakcie realizacji stażu 
i) prowadzić z datami, na bieżąco dzienniczek stażu i każdego dnia przedkładać go 

opiekunowi stażu do podpisu 
j) informowania koordynatora stażu o wszelkich nieprawidłowościach, wypadkach, 

konfliktach osobiście lub telefonicznie  
k) po odbyciu stażu, następnego dnia złożyć dzienniczek do koordynatora  

2. Stażyście zabrania się: 
a) Dźwigania ciężarów ponad dozwoloną normę* 
b) dokonywania jakichkolwiek zmian  i uzgodnień w miejscu odbywania stażu 

dotyczących skrócenia jego czasu trwania lub pracowania w wymiarze łącznym 
tygodniowym powyżej 40 godzin 

c) noszenia wszelkich ozdób 
d) samodzielnego opuszczania stanowiska pracy 
e) obsługiwania maszyn i urządzeń bez nadzoru osób odpowiedzialnych 
f) samodzielnego inkasowania należności 
g) używania jakichkolwiek sprzętów audio-wizualnych 

3. Kierownictwo zakładu zobowiązane jest do: 
a) przestrzegać regulamin stażu 
b) przestrzegania czasu trwania stażu  w wymiarze łącznym nie wyższym niż  40 godzin 

tygodniowo  
c) zatrudniania stażysty zgodnie z tematem przewidzianym w danym dniu 
d) ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo stażysty w godzinach pracy 
e) zapewnienia stażyście odpowiedniego stanowisko roboczego 
f) przeszkolenia stażysty w zakresie bhp stanowiskowego 
g) zgłaszania konfliktów pomiędzy personelem a stażystą do koordynatora stażu w  

macierzystej szkole 

4. Za wszelkie rzeczy i przedmioty  materialne ( biżuteria, pieniądze, telefony  komórkowe itp.) 
zakład pracy w którym jest realizowany staż zawodowy jak i szkoła nie odpowiada. Stażysta  
sam jest odpowiedzialny za  ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub  

        kradzieżą 

W myśl regulaminu zabrania się zwalniania stażysty w sprawach prywatnych. 
W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu opiekun stażu może przerwać staż i 

odmówić wypłaty stypendium stażowego bez względu na liczbę przepracownych godzin. 
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*Dziewczęta 

po powierzchni płaskiej 

 praca stała 8 kg 

 praca dorywcza 14 kg                                                                                                                         

 praca stała 5 kg 

 praca dorywcza 10 kg 
*Chłopcy 

po powierzchni płaskiej 

 praca stała 12 kg 

 praca dorywcza 20 kg 
po schodach 

 praca stała 8 kg 

 praca dorywcza 15 kg 
(praca dorywcza to mniej niż połowa czasu pracy) 

 

 

 

 

                                                                   Podpis stażysty ………………………………………………………… 

 

 


