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OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU 

W RAMACH KONUKRSU 

 

PRZYGOTOWANIE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ANGAŻOWANIA PRACODAWCÓW 

W ORGANIZACJĘ PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – ETAP III 

KONKURS NR POWR.02.15.00-IP.02-002/20 

 

Ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś priorytetowa II 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 

 

Biuro projektowe INERIO Zbigniew Plutecki zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.) ogłasza nabór na partnera do wspólnej 

realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Celem partnerstwa będzie wspólne realizowanie niżej wymienionych działań dla branży chemicznej, 

dotyczących: 

⎯ opracowania ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne 

w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych, 

⎯ opracowania modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie 

kwalifikacji technika. 

Zadania, które między innymi zostaną zrealizowane w ramach realizacji projektu, to: 

⎯ realizacja projektu we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe lub centrami 

kształcenia zawodowego, w których kształcenie prowadzone jest w zawodach właściwych dla 

branży chemicznej, tj.: 

➢ opracowanie i pilotażowe wdrożenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji 

praktycznej nauki zawodu, w odniesieniu do stażu uczniowskiego jako nowej formuły 

kształcenia praktycznego, 

➢ podjęcie współpracy z co najmniej jedną ze szkół lub jednym z CKZ, kształcącymi w danym 

zawodzie w ramach których zrealizowane będą w ramach minimum jednego zawodu dla 

szkolnictwa branżowego szkoły I stopnia i jednego technika, bądź dla minimum dwóch 

zawodów na poziomie kwalifikacji technika. 

⎯ organizacja spotkań konsultacyjnych ze Szkołami, Centrami Kształcenia Zawodowego oraz 

Przedsiębiorstwami, 



⎯ opracowanie modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla minimum dwóch 

zawodów wyodrębnionych w branży, w zakresie dotyczącym stażu uczniowskiego, tj. 

➢ minimum jednego zawodu na poziomie branżowej szkoły I stopnia, lub 

➢ minimum dwóch zawodów na poziomie technika. 

⎯ opracowanie treści nauczania do realizacji w ramach stażu uczniowskiego w rzeczywistych 

warunkach pracy, a w przypadku wariantu współpracy na linii Szkoła – CKZ – Pracodawca, również 

treści do realizacji w CKZ, 

⎯ opracowanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji stażu uczniowskiego 

w rzeczywistych warunkach pracy, 

⎯ opracowanie wzoru umowy ucznia z pracodawcą oraz przykładowe ustalenia szkoły z pracodawcą 

stanowiące załącznik do umowy z uczniem, 

⎯ opracowanie sposobu zaangażowania nauczycieli, w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

oraz kierowników kształcenia praktycznego w organizację kształcenia praktycznego dla uczniów 

uwzględniającego realizację praktycznej nauki zawodu oraz stażu uczniowskiego, 

⎯ opracowanie zasady zapewnienia jakości stażu uczniowskiego realizowanego u pracodawcy wraz 

z proponowanym narzędziem ich weryfikacji, umożliwiające monitorowanie jakości staży przez 

wszystkie zaangażowane strony, 

⎯ poddanie pilotażowi opracowanego modelu zweryfikowanego przez ekspertów, 

⎯ opracowanie ostatecznej wersji modelu, zawierającego wnioski i rekomendacje na podstawie 

wyników pilotażu. 

Czas realizacji projektu: do 18 miesięcy 

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektu w konkursie dla branży chemicznej: 750 000 PLN 

 

Oferty partnerstwa w formie wypełnionego Formularza Ofertowego (załącznik) proszę przesłać na 

adres e-mail: biuro.edu@inerio.pl bądź kontaktować się telefonicznie poprzez numer 506 057 072 do 

dnia 14.04.2020 r.  


