Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy: UDA-POWR.04.03.00-00-W148/16-00
Tytuł projektu: Platforma monitoringu podaży i popytu na rynku pracy dla szkół zawodowych (Zawodowi.pl)

REGULAMIN PROJEKTU
„Platforma monitoringu podaży i popytu na rynku pracy dla szkół zawodowych
(zawodowi.pl)” nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-W148/16-00
§1
Postanowienia ogólne
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
1. Projekt jest realizowany od dnia 1 września 2017 roku do 29 lutego 2020 roku na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności 48 szkół zawodowych i 48 firm w
Polsce do nawiązywania współpracy oraz zwiększenie aktywności zawodowej 720
uczniów (325 kobiet i 395 mężczyzn) tych szkół w zakresie udziału w stażach, praktykach
i doradztwie zawodowym poprzez opracowanie i wdrożenie przy współpracy z partnerami
ponadnarodowymi platformy internetowej – zawodowi.pl do końca Projektu.
§2
Słownik pojęć
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:
1. Beneficjent – realizator Projektu: SOKRA-NET P.P.H.U. JAKUB GUDERSKI, ul.
Łabędzia 75, 91-504 Łódź.
2. Projekt – „Platforma monitoringu podaży i popytu na rynku pracy dla szkół zawodowych
(Zawodowi.pl)” nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-W148/16-00.
3. Uczestnik Projektu (UP) – osoba/firma/jednostka samorządu terytorialnego
zakwalifikowana do udziału w Projekcie.
4. Biuro Projektu – Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Banacha 22
Łódź, pokój C120.
5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych (Rozporządzenie
o Ochronie Danych Osobowych).
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§3
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. W Projekcie może uczestniczyć:
a) 720 uczniów (325 kobiet i 395 mężczyzn) szkół zawodowych z całej Polski, klas II, III
i IV, w wieku od 15 do 22 lat, w tym uczniowie z oświadczeniem
o niepełnosprawności, którzy z własnej inicjatywy chcą brać udział w stażach,
praktykach i doradztwie zawodowym poprzez portal internetowy – zawodowi.pl,
b) 144 dyrektorów szkół zawodowych oraz nauczycieli (64 kobiety i 80 mężczyzn),
c) 144 przedstawicieli przedsiębiorstw (78 kobiet i 66 mężczyzn),
d) 32 przedstawicieli władz lokalnych: jednostek samorządu terytorialnego
prowadzących szkoły zawodowe, po 2 z każdego województwa (19 kobiet i 13
mężczyzn),
e) 48 szkół zawodowych z terenu całej Polski,
f) 48 firm mikro-, małych i średnich z większościowym udziałem kapitału krajowego,
przynależących do sektora z inteligentnych specjalizacji w poszczególnych
województwach.
2. Uczestnik Projektu deklaruje uczestnictwo w Projekcie, wypełniając i podpisując
deklarację uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych oraz zakres danych osobowych przekazywanych do systemu SL2014.
3. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz spełnia
warunki uczestnictwa w nim określone.
4. Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej,
wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na
podstawie których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
5. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu jest osobą niepełnoletnią wymagana jest pisemna
zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie.
6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z
RODO, który to fakt potwierdza poprzez podpisanie oświadczenia (wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych).
§4
Zakres wsparcia
Projekt obejmuje następujące wsparcie dla poszczególnych uczestników Projektu:
1. Uczniów szkół zawodowych:
a) umożliwienie dostępu do doradztwa zawodowego w formie online,
b) usystematyzowanie i skompresowanie źródeł pozyskiwania informacji na temat ofert
praktyk, staży, szkoleń, projektów, programów nauczania, ofert pracy,
c) ułatwienie dostępu do partnerów do współpracy (uczeń-firma),
d) poznanie potencjalnych pracodawców w formie online oraz podczas praktyk lub staży.
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2. Dyrektorów/nauczycieli szkół zawodowych:
a) ułatwienie dostępu do partnerów do współpracy (szkoła-firma),
b) ułatwienie dostępu do nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych
ukierunkowanych na rozwój ścieżki zawodowej zgodnej z posiadanymi zasobami
edukacyjnymi i wymaganiami rynku pracy,
c) szybki i efektywny dostęp do informacji koniecznych do podejmowania współpracy
szkoła-firma oraz usprawniający zdobywanie przez uczniów kwalifikacji
i umiejętności zawodowych,
d) przejście do modelu nauczania powiązanego z praktyką (m.in. z konkretnymi
potrzebami firm i potrzebami życia społecznego)
3. Firm:
a) ułatwienie dostępu do partnerów do współpracy (szkoła-firma) oraz informacji na
temat przyszłych kadr,
b) niwelowanie/eliminacja posiadanych przez uczniów luk w zakresie kwalifikacji
i umiejętności zawodowych,
c) kreowanie nowych kierunków nauczania zgodnymi z zapotrzebowaniem rynku pracy.
4. Jednostek samorządu terytorialnego:
a) ułatwienie współpracy z firmami z rynku lokalnego zaangażowanych
w pozyskiwanie nowych wyspecjalizowanych kadr,
b) dostęp do rozwiązań IT.
§5
Procedury rekrutacji
Rekrutacja będzie prowadzona na terenie całej Polski w 3 etapach:
1. Wyselekcjonowanie szkół zawodowych o profilu kluczowych specjalizacji regionalnych
(RSI) podczas 16 spotkań w różnych regionach Polski bez personalizacji na województwa
(w sumie 48 szkół). Następnie z tych szkół wybrani zostaną nauczyciele (144 osób – 64
kobiety i 80 mężczyzn) przy zachowaniu zasady równych szans. Dalej nastąpi nabór
uczniów (720 osób – 325 kobiet i 395 mężczyzn) z wybranych szkół. Kryteria naboru dla
nauczycieli/uczniów:
 szkoła o profilu zgodnym z RSI (0/1 pkt. – weryf. ośw.),
 płeć M (0/1 pkt. – weryfikacja na podstawie legitymacji/dowodu osobistego),
 osoby niepełnosprawne (0/1 pkt. – weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności),
 uczniowie: wiek 15-22 lata (0/1 pkt. – weryfikacja na podstawie legitymacji/dowodu
osobistego).
Na podstawie danych sporządzona zostanie lista rankingowa (nauczyciele – max. 3 pkt.,
uczniowie – max. 4 pkt.).
2. Nabór wśród firm – zgodnie z kluczem profili klas szkół zawodowych. Po 3 firmy
z danego województwa (w sumie 48 firm, 144 osoby w tym 78 kobiet i 66 mężczyzn).
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Przy rekrutacji firm zachowana zostanie zasada równych szans kobiet i mężczyzn oraz
osób niepełnosprawnych.
Kryteria dla firm:
 przynależność do sektora z inteligentnych specjalizacji dla województw (0/1 pkt. –
weryfikacja ośw.),
 przynależność do sektora MMSP (0/1 pkt. – weryf. ośw.),
 właścicielem lub członkiem zarządu jest kobieta – równościowy udział (0/1 pkt. –
weryf. ośw.),
 osoba niepełnosprawna (0/1 pkt. – weryfikacja na podstawie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności).
Na podstawie danych sporządzona zostanie lista rankingowa (max. 4 pkt).
3. Nabór wśród przedstawicieli władz samorządowych (32 osoby – 19 kobiet i 13 mężczyzn)
nastąpi na podstawie odpowiedniego zaproszenia do lokalnych władz. Urzędy będą
samodzielnie decydować o wytypowaniu osób do udziału w Projekcie, przy zastrzeżeniu
konieczności zachowania równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
W rekrutacji uwzględnione zostaną kryteria merytoryczne - test motywacji do udziału
w projekcie - dotyczące chęci nawiązania współpracy i korzystania z narzędzi IT.
I tak w przypadku uczniów i nauczycieli - uśrednione wyniki testu wskazujące na:
- chęć nawiązania współpracy (0/1pkt.)
- chęć korzystania z narzędzi IT (0/1pkt.)
W przypadku firm również uwzględniona zostanie motywacja do udziału w projekcie, a
zatem chęć nawiązania współpracy i korzystania z narzędzi IT.
Zastosowane zostaną następujące kryteria premiujące:
- udokumentowana współpraca z co najmniej 1 szkołą zawodową w ostatnich 3 latach
(0/1pkt.),
- udokumentowane zatrudnienie na pełen etat minimum jednego absolwenta szkoły
zawodowej w ostatnich 3 latach (0/1pkt.)
Listy rankingowe będą tworzone przy uwzględnieniu kryteriów merytorycznych.
Dostępność dla osób niedowidzących:
- pytanie o potrzeby w formularzach rekrutacyjnych, spotkania w miejscach dostępnych dla
osób niedowidzących, formularze i ogłoszenia w standardzie WCAG 2.0. Ponadto
wypracowane rozwiązanie będzie dostosowane do potrzeb osób niedowidzących - zostanie
przygotowana wersja z uwzględnieniem ich potrzeb - w szczególności zastosowany zostanie
standard WCAG 2.0.
Podsumowaniem rekrutacji będzie podpisanie deklaracji uczestnictwa, PEFS, wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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W przypadku większej liczby zgłoszeń sporządzona zostanie lista rezerwowa,
wykorzystywana w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie.
W sytuacji problemów z rekrutacją wzmożone zostaną działania informacyjno-promocyjne
i zwiększona zostanie liczba spotkań oraz dystrybuowanych materiałów informacyjnych
o Projekcie. Zostaną również zapewnione odpowiednie warunki aby umożliwić uczestnictwo
w Projekcie osobom niepełnosprawnym – osobom niedowidzącym (dostosowanie
organizacyjne i architektoniczne).
4. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
a) wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu są dostępne w Biurze Projektu.
Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć
osobiście lub pocztą do Biura Projektu,
b) o przyjęciu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie wskazanych w § 5
pkt. 1-3,
c) warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest:
 zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
 złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów
zgłoszeniowych (deklaracji uczestnictwa, PEFS, wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych).
O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Beneficjent poinformuje Uczestnika Projektu
drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio.
5. Dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane w Biurze Projektowym, znajdującym się na
Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 22, Łódź pokój
C120.
6. Ostatecznie do Projektu zakwalifikowanych zostanie:
a) 720 uczniów (325 kobiet i 395 mężczyzn) z 48 szkół zawodowych,
b) 144 dyrektorów szkół zawodowych oraz nauczycieli (64 kobiety i 80 mężczyzn),
c) 48 szkół zawodowych z całej Polski,
d) 48 firm z sektora MMSP
e) 32 przedstawicieli władz lokalnych (19 kobiet i 13 mężczyzn),
§6
Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu
1. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci dostępu online
do praktyk, staży, doradztwa zawodowego.
2. Uczestnicy zostaną przeszkoleni z obsługi platformy zawodowi.pl.
3. Uczestnicy będą brali udział w warsztatach, lekcjach testowych i debatach.
4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

Regulamin Projektu

Strona 5 z 7

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy: UDA-POWR.04.03.00-00-W148/16-00
Tytuł projektu: Platforma monitoringu podaży i popytu na rynku pracy dla szkół zawodowych (Zawodowi.pl)

 regularnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla niego
formach wsparcia,
 wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów
niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania.
§7
Zasady monitoringu Projektu
Nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Wnioskodawca na każdym jego etapie poprzez
następujące działania:
1. Weryfikację programu nauczania, w tym sylabusów szkół (1 lekcja).
2. Weryfikację programów szkoleń w firmach.
3. Monitoring kont użytkowników oraz zamieszczeń linku do platformy na stronach
internetowych szkół/firm.
4. Weryfikację uchwał/decyzji, listów intencyjnych (szkoła/firma).
5. Monitoring ofert stażowych za pośrednictwem platformy oraz weryfikację zaświadczeń
o zdobytych miejscach stażowych za pośrednictwem platformy.
6. Monitoring ofert praktyk zawodowych dostępnych za pośrednictwem platformy oraz
weryfikację zaświadczeń o przyjęciu na praktyki zawodowe za pośrednictwem platformy.
7. Monitoring e-doradztwa za pośrednictwem platformy oraz weryfikację zaświadczeń
i protokołów z korzystania z e-doradztwa za pośrednictwem platformy.
8. Pozyskanie deklaracji uczestnictwa w projekcie, poświadczające udział w warsztatach,
lekcjach testowych i debatach.
9. Przeprowadzenie ankiet pre- oraz ex-post i testów poświadczających zdobytą wiedzę na
temat praktycznych możliwości korzystania z platformy - analiza wyników.
Powyższe działania będą podlegały pomiarowi w okresie realizacji Projektu minimum raz na
kwartał. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie monitoringu odpowiedzialne są za
zgromadzenie dokumentacji projektowej poświadczającej wzrost kompetencji w ramach
działań projektu współfinansowanego z EFS.
10. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać Beneficjentowi dane, które wymagane są do
wprowadzenia w systemie SL2014.
11. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co
poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie
i przetwarzanie danych osobowych.
12. Dane osobowe, których mowa w pkt. 9 przetwarzane będą w celu umożliwienia
monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.
Po zakończeniu Projektu (min. 24 m-ce) będzie przeprowadzany:
 monitoring kont użytkowników oraz deklaracji na platformie, monitoring forum oraz
badania ewaluacyjne (min. raz w roku) – raport z monitoringu min. raz na pół roku,

Regulamin Projektu

Strona 6 z 7

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy: UDA-POWR.04.03.00-00-W148/16-00
Tytuł projektu: Platforma monitoringu podaży i popytu na rynku pracy dla szkół zawodowych (Zawodowi.pl)

 monitoring platformy oraz badanie ewaluacyjne (min. raz w roku) – raport z monitoringu
min. raz w roku
§8
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników
w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad
współżycia społecznego.
§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku do 29 lutego 2020 roku.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
postanowienia umowy uczestnictwa zawarte z każdym z Uczestników Projektu.
4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i umowie uczestnictwa są rozstrzygane
przez Realizatora.
5. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
6. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu.
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