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FORMA PRAWNA ŚCITT

ŚCITT W REGIONIE

INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU

SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO

WŁAŚCICIELE: WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE I POLITECHNIKA
ŚWIĘTOKRZYSKA

Doświadczenie ŚCITT

Tylko w ostatnich 3
zamkniętych latach
obrotowych ŚCITT
zrealizowało łącznie 773
usługi na łączną kwotę
pomocy de minimis:
4 552 505,54 zł.

SCITT jest Liderem
Międzynarodowej Sieci
Zrealizowanych zostało ok. Enterprise Europe Network
na Polskę Południową
2300 usług informacyjnych
w zakresie zakładania
i prowadzenia własnej
ŚCITT jest Liderem
działalności gospodarczej Konsorcjum Inteligentnej
w ramach Punktu
Specjalizacji Województwa
Konsultacyjnego KSU
Świętokrzyskiego Zrównoważony Rozwój
Energetyczny

Oferta ŚCITT

Posiadamy własne zaplecze badawcze:




Laboratorium Dom autonomiczny w Podzamczu
Chęcińskim (badania w obszarze rozwiązań
energooszczędnych w budownictwie)
Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu
i biopaliw w Starachowicach

ŚCITT a działania edukacyjne dla szkół zawodowych

Działania zrealizowane przez ŚCITT w ramach projektu „PWP Mój nowy
zawód w zielonej gospodarce”:








Warsztaty zagraniczne dla nauczycieli w Güssing/Austria /40 godzin
Zagraniczne praktyki zawodowe dla 72 uczniów w Austrii / 80 godzin
Miesięczne staże krajowe dla 18 uczniów / 2700 godzin
2 wyjazdy edukacyjne dla uczniów – dobre praktyki wykorzystania OZE
w województwie świętokrzyskim / 131 uczestników
Warsztaty pozalekcyjne w Domu Autonomicznym w Podzamczu
Chęcińskim /120 godzin

Zadania ŚCITT w projekcie
Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region


PŁATNE STAŻE (112 UCZNIÓW) I PRAKTYKI (112 UCZNIÓW)
ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH DLA 224 UCZNIÓW

Zrealizowane będą staże i praktyki zawodowe dla 224 uczniów. Każdy
uczestnik zrealizuje 450 godzin stażu/praktyki w okresie przerwy wakacyjnej
2016, 2017, 2018 (po 150 godz. w roku).
Przed przystąpieniem do realizacji stażu/praktyki opiekun stażu/praktyki
przygotuje wraz z nauczycielem diagnozę kompetencji i kwalifikacji praktykanta
lub stażysty, określi cel i dostosuje program do indywidualnych potrzeb danego
ucznia.
Po realizacji każdej tury staży/praktyk opiekunowie wraz z nauczycielami
zbadają efekty realizacji programu i będą na bieżąco modyfikować program w
celu osiągnięcia jak najlepszych efektów edukacyjnych dla danego ucznia.
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Kryteria rekrutacji:






Kryterium I – ocena zachowania na koniec I semestru w roku szkolnym
2015/2016. Wzorowe - 20 pkt., bardzo dobre – 15 pkt., dobre – 10 pkt.,
poprawne – 5 pkt., nieodpowiednie – 1 pkt., naganne – uniemożliwia
uczestnictwo w praktyce i stażu.
Kryterium II – średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec I
semestru w roku szkolnym 2015/2016: 6.00-5.50 – 35 pkt., 5.49- 5.01 –
30 pkt., 5.00-4.50 – 25 pkt., 4.49-4.01 – 20 pkt., 4.00-3.50 – 15 pkt.,
3.49-3.01 – 10 pkt., 3.00 i mniej – 5 pkt.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu
uczniów decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie
kryterium II – średniej ocen na koniec I semestru w roku szkolnym
2015/2016.
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Stypendium stażowe/stypendium za odbyte praktyki wynosi 1500,00 zł
brutto dla osoby
Wynagrodzenie dla opiekuna stażu/praktyki wynosi 1300,00 zł brutto za
osobę – w tym 300 zł wkładu własnego przedsiębiorcy
Refundacja kosztów organizacji stażu/praktyki dla przedsiębiorcy,
u którego jest realizowany staż/praktyka w kwocie 1500,00 zł na osobę
(wyposażenie stanowiska, odzież robocza, itp.)
Każdy uczeń jest ubezpieczony na czas trwania stażu/praktyki
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PŁATNE PRAKTYKI DLA 56 NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO

W ramach działania ŚCITT zapewni realizację płatnych praktyk dla 56
nauczycieli kształcenia zawodowego w instytucjach otoczenia społeczno –
gospodarczego szkoły.

Praktyki będą kontynuacją kursów doskonalących organizowanych przez
ŚDCN i dedykowane będą dla nauczycieli uczestniczących w kursach.
Praktyka realizowana będzie w wymiarze 40 godzin w latach 2016, 2017,
2018.
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Wynagrodzenie za odbyte praktyki wynosi 1000,00 zł brutto dla
nauczyciela
Wynagrodzenie opiekuna praktyki wynosi 750,00 zł brutto za
praktykanta – w tym 250,00 zł wkładu własnego przedsiębiorcy
Refundacja kosztów organizacji praktyki dla przedsiębiorcy,
u którego jest realizowana praktyka w kwocie 1000,00 zł na osobę
(wyposażenie stanowiska, odzież robocza, itp.)

Dziękuję za uwagę
Kontakt:
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34, Kielce
Tel. 41 34 32 910
e-mail: biuro@it.kielce.pl
www.it.kielce.pl

