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……………………………. 

miejscowość, data 

 
 

OPINIA Z PRZEBIEGU STAŻU 
 

 
Uczeń/Uczennica …………………………………………………………….………………… 

(imię i nazwisko) 

 
Urodzony(a) w dniu ………………….. w …………………………………………………… 
 
 
Odbył(a) staż w ……………………………………………………………………………….. 

(nazwa Pracodawcy) 

 
W okresie od dnia ……….. do dnia ……………..…… 
 
 
Liczba godzin stażu: 150 
 
Ocena Stażysty/Stażystki: ………………… 
 

Staż przeprowadzono w ramach Projektu RPWP.08.03.01-30-0008/18 „Rozwój 

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

 
 
 
 

Organizator stażu 
 
 

…………………………….. 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

Firma, w której odbył się staż 
 
 

…………………………….. 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 
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Merytoryczny zakres przeprowadzonego stażu i opis zadań wykonywanych przez stażystę/stażystkę 

(zgodnie z programem stażu)  

przykładowo:  

Lp. Program Zadania wykonywane przez stażystę/stażystkę Główne umiejętności 
zdobyte przez 

stażystę/stażystkę 

Liczba 
godzin 

1 Zapoznanie się z 
programem stażu, 
przepisami 
i regulaminami 

− przeszkolenie z zakresu BHP i p. poż, 

− zapoznanie z Programem Stażu i omówienie 
Zakresu zadań zawodowych wykonywanych 
przez stażystę, 

− zapoznanie z Regulaminem Pracy, przepisami 
prawa obowiązującymi u Pracodawcy  oraz 
specyfiką pracy, 

Znajomość podstawowych 
dokumentów dot. 
organizacji i porządku 
pracy 

5 

2. Organizowanie 
stanowiska pracy. 
Planowanie 
czynności 
związanych z 
wykonywaniem 
zadań 

− czytanie dokumentacji technicznej i 
technologicznej, 

− wykonywanie niezbędnych kalkulacji, 
kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, 
materiałów, sprzętu i maszyn, 

− sporządzanie wykazu niezbędnych 
surowców, materiałów i narzędzi, 

− planowanie czasu potrzebnego na 
poszczególne czynności, gromadzenie i 
rozmieszczanie na stanowisku pracy 
materiałów, narzędzi i niezbędnego sprzętu, 

− ocena jakości i poprawności wykonanej 
pracy, 

Umiejętność właściwego 
organizowanie stanowiska 
oraz czasu pracy 

5 

3. Rozróżnianie 
rodzajów 
materiałów 
stosowanych przy 
pracach 
wykończeniowych  

− zapoznanie się z rodzajami stosowanych 
materiałów, 

− określanie właściwości materiałów do robót  
wykończeniowych w celu ich właściwego 
zastosowania, transportowania i 
składowania, 

Umiejętność właściwego 
doboru materiałów, 
narzędzi i stosowania 
właściwych technologii, 
wykorzystywanych przy 
wyrobie ……………. 

5 

4. Obsługa maszyn i 
urządzeń 

− zapoznanie się z zasadami obsługi maszyn i 
urządzeń 

Umiejętność obsługi 
maszyn i urządzeń 
używanych w zakładzie 
pracy: …………………… 

5 

5. Wykonywanie prac 
wykończeniowych 

− wykonywanie robót malarskich, 

− wykonywanie wykończeniowych robót 
murarskich, 

− wykonywanie robót tynkarskich, 

− wykonywanie robót okładzinowych, 

− wykonywanie dociepleń budynków w 
technologii ……………., 

− wykonywanie robót podłogowych 

Praktyczne wykonywanie 
następujących prac 
budowlano-
wykończeniowych: 
……………… 

40 

6. …………….. ………. ……………… ……… 

Łącznie 150 
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Opis kompetencji uzyskanych w wyniku stażu: 

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

 

Organizator stażu 
 
 

…………………………….. 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

Firma, w której odbył się staż 
 
 

…………………………….. 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

 

 


