
 

 

 

BIURO PROJEKTU  

ul. Gabriela Narutowicza 1, 88-300 Mogilno 
tel.52 318 03 04 wew. 232 

 

POWIAT  

MOGILEŃSKI 

OGŁOSZENIE O REALIZACJI WYSOKIEJ JAKOŚCI  

STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH 
 

Powiat Mogileński zaprasza Pracodawców do realizacji wysokiej jakości staży i praktyk 

zawodowych skierowanych dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół 

branżowych I stopnia zespołów szkół, dla których Powiat Mogileński jest organem 

prowadzącym. 

 
Wysokiej jakości staże i praktyki dla uczniów techników i szkół branżowych I stopnia 

prowadzone będą w ramach projektu pt. „Kształcenie zawodowe uczniów szkół  

Powiatu Mogileńskiego III”  RPKP.10.02.03-04-0017/19 współfinansowanym z Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, 

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. 

 

Wysokiej jakości staże dla uczniów liceów ogólnokształcących prowadzone będą w ramach 

projektu pt. „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego II”  

RPKP.10.02.02-04-0007/19 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 

Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. 

 

 

W okresie od 01.07 - 31.08.2020r. planowana jest realizacja wysokiej jakości staży i praktyk 

zawodowych: dla uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie, dla uczniów z Zespołu Szkół w Bielicach  

i dla uczniów z Zespołu Szkół w Strzelnie. 

 

 

Staże/praktyki prowadzone będą w oparciu o umowę zawartą między stronami 

zaangażowanymi w realizację stażu/praktyki. Wymiar czasu trwania stażu/praktyki 

każdego ucznia wyniesie łącznie 150 godzin zegarowych. 

Powiat Mogileński zobowiązany jest pokryć koszty stypendium dla stażystów/praktykantów, 

niezbędnych badań lekarskich i ubezpieczenia NNW stażystów/praktykantów oraz 

ewentualne koszty dojazdu stażysty/praktykanta do pracodawcy. 

Ponadto pracodawca może się ubiegać o refundację kosztów związanych z kosztami 

opiekuna stażysty/praktykanta, szkoleniem BHP dla stażystów/praktykantów oraz kosztów 

odzieży roboczej i materiałów eksploatacyjnych (w tym niezbędnych materiałów do 

odpowiedniego zabezpieczenia stanowiska pracy stażysty, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi w związku z występującym stanem 

epidemii: materiałów dezynfekujących oraz materiałów ochronnych w tym przyłbic, 

maseczek, rękawiczek) niezbędnych na stanowisku pracy stażysty/praktykanta. 

 
Pracodawcy zainteresowani realizacją wysokiej jakości staży lub wysokiej jakości praktyk 

zawodowych oraz zgłaszaniem szczególnych preferencji w stosunku do uczniów,  

proszeni są o kontakt ze Szkolnymi Opiekunami Projektów w zespołach szkół tj.: 

Zespół Szkół w Mogilnie pan Marcin Wietrzykowski/pani Magdalena Bernaciak – tel. 52 315-26-64, 

Zespół Szkół w Bielicach pani Kinga Woroch/pani Anna Szalaty – tel. 52 315-59-60, 

Zespół Szkół w Strzelnie pan Sebastian Warzecha/pan Piotr Cieślik – tel. 52 318-95-16. 

 

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem dostępne są w biurze projektu oraz 

bezpośrednio u Szkolnych Opiekunów Projektu. 


