
                                                    
 

 
 

 

 

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego praktyk i 

staży uczniów ZS w Czudcu.  

 

Do obowiązków koordynatora merytorycznego praktyk i staży w ZS w Czudcu należeć 

będzie realizacja zadań związanych z organizacją, przebiegiem, kontrolą i nadzorem praktyk 

(5-dniowych oraz 4-tygodniowych) oraz staży (4-tygodniowych) dla uczniów w ZS w 

Czudcu w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” w okresie 2012 - 2014, w 

szczególności: 

1. Bieżąca współpraca z zespołem zarządzającym projektem. 

2. Bieżąca współpraca z Wykonawcą organizującym praktyki. 

3. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i zatwierdzanie szczegółowego programu 

praktyk dostarczonego przez Wykonawcę. 

4. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i zatwierdzanie materiałów szkoleniowych 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

5. Udział w rekrutacji uczestników praktyk i staży. 

6. Prowadzenie i kontrola dokumentacji związanej z realizacją praktyk, w tym 

dokumentacji przekazywanej przez Wykonawcę. 

7. Odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonej dokumentacji oraz prawidłowość 

realizowanych praktyk. 

8. Przeprowadzanie kontroli praktyk. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie miał obowiązek dokonać min. raz na 

kwartał kontroli losowej praktyki/stażu na miejscu jego realizacji. Średnia odległość 

praktyki/stażu od siedziby Zamawiającego wynosi min. 50 km (realizacja praktyk 5 

dniowych ma odbywać się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego,  realizacja 

praktyk 4-tygodniowych oraz staży ma odbywać się w odległości min 50 km od siedziby 

Zamawiającego). Koszty podróży Wykonawca pokrywa we własnym zakresie. 



                                                    
 

 
 

 

9. Składanie cotygodniowych raportów z przebiegu praktyk koordynatorowi projektu oraz 

Kierownikowi jednostki. 

10. Opracowanie sprawozdań z przebiegu praktyk nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

11. Współpraca z administratorem strony internetowej projektu – m.in. bieżące 

zamieszczanie na stronie informacji z realizowanych praktyk. 

12. Rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z harmonogramem 

projektu. 

13. Natychmiastowe informowania koordynatora projektu oraz kierownika jednostki o 

zaistniałych problemach i trudnościach związanych z realizacją projektu oraz zgłaszanie 

propozycji rozwiązań. 

14. Przygotowanie dokumentacji do archiwizacji. 

15. Obecność podczas kontroli lub audytu bez ograniczenia czasowego. Wykonawca 

zobowiązany jest do każdorazowego stawienia się w trakcie planowanych i 

realizowanych kontroli lub audytów. 

16. Realizacja zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi POKL. 

17. Przestrzeganie wewnętrznych regulaminów i wytycznych obowiązujących w Zespole 

Szkół w Czudcu. 

 

2. Termin realizacji usługi:  listopad 2012 – 31 sierpień 2014 (łącznie 22 miesiące). Wykonawca 

pracuje w miesiącach wakacyjnych lipiec-sierpień. 

Liczba godzin pracy: min. 25h/miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

wskazanych godzin w szkole w godzinach wskazanych przez Zamawiającego i 

dostosowanych do harmonogramu realizacji zadań w projekcie.  

 Harmonogram pracy koordynatora dostosowany będzie do harmonogramu praktyk i 

staży. 

 

Planowany harmonogram praktyk i staży: 

HARMONOGRAM PRAKTYK 4 – TYGODNIOWYCH  
TERMIN KLASA ILOŚĆ OSÓB  

ROK SZKOLNY 2012/2013 
26.11. – 21.12.2012 

r. 
IIITB/K 15  

14.01. – 08.02. 2013 III TŻ/H 3  



                                                    
 

 
 

 

r. 
25.02. – 22.03.2013 

r. 
II TB 3  

08.04. – 03.05.2013 
r. 

III TŻ/H 3  

06.05. – 31.05.2013 
r. 

II TB 3  

03.06. – 28.06.2013 
r. 

III TŻ/H 3  

ROK SZKOLNY 2013/2014 
04.09. – 02.10.2013 

r. 
III TB 2  

04.09. – 02.10.2013 
r. 

III TŻ/K 3  

03.10. – 31.11.2013 
r. 

III TŻ/K 5  

04.11. – 29.11.2013 
r. 

III TŻ/K 5  

06.01 – 31.01.2014 r. II TŻ / II TB/H 3  
03.02. – 28.02.2014 

r. 
II TŻ / II TB/H 3  

03.03. – 28.03.2014 
r. 

II TŻ / II TB/H 3  

05.05. – 30.05.2014 
r. 

II TŻ / II TB/H 3  

02.06. – 27.06.2014 
r. 

II TŻ / II TB/H 3  

 
HARMONOGRAM PRAKTYK 5 - DNIOWYCH  

TERMIN KLASA ILOŚĆ OSÓB  
ROK SZKOLNY 2012/2013 

26.11. – 21.12.2012 
r. 

I TŻ / I TB/H 20  

ROK SZKOLNY 2013/2014 
23.09. – 18.10.2013 

r. 
I TŻ / I TH 20  

 
HARMONOGRAM STAŻY 

TERMIN KLASA ILOŚĆ OSÓB  
ROK SZKOLNY 2012/2013 

01.07. – 26.07.2013 
r. 

III TŻ/H 6  

29.07. – 23.08.2013 
r. 

III TŻ/H 4  

ROK SZKOLNY 2013/2014 



                                                    
 

 
 

 

30.06. – 25.07.2014 
r. 

III TŻ/K 6  

28.07. – 22.08.2014 
r. 

III TŻ/K 4  

 

Zamawiający zastrzega sobie, iż harmonogram praktyk może ulec zmianie. 

 

3. Wymagania dotyczące personelu realizującego usługę 

Usługa ma być realizowana osobiście przez jedną osobę posiadającą: 

− wykształcenie wyższe, 

− kwalifikacje pedagogiczne (np. kurs pedagogiczny), 

− doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą, 

− posiadać wiedzę nt podstaw prawnych, organizacji i wymogów związanych z 

kształceniem w zakresie przedmiotów zawodowych oraz organizacji praktyk 

 

 


