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Cel szczegółowy działania: 

Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe poprzez 
poprawę jakości szkolnictwa zawodowego 
dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz 
wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół. 



Działanie 9.4

Informacje ogólne

Termin składania wniosków od 06.04.2018 do 20.04.2018r. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie  -5 mln PLN
Maksymalny poziom dofinansowania 90%
Wkład własny beneficjenta: 10 %

Limit wydatków na cross-financing: 10% alokacji EFS
Limit wydatków na środki trwałe: 20% alokacji (w tym cross-financing)

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN,



PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA 

WNIOSKÓW

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub
oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
z zastrzeżeniem kryterium dostępu nr 9, zgodnie z którym
wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych
podmiotów:

 organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych,

 organ prowadzący/szkoła prowadząca kształcenie
zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych,

 pracodawca lub organizacja pracodawców posiadająca
osobowość prawną – wyłącznie w partnerstwie ze szkołą
lub organem prowadzącym szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe (z wyłączeniem szkól policealnych)



Działanie 9.4 - pilotaż 

Niniejszy konkurs ukierunkowany jest na przetestowanie

rozwiązań wspierających ścisłe powiązanie zawodowego

kształcenia formalnego z bieżącymi i przyszłymi potrzebami

rynku pracy.



Projekty dofinansowane w ramach niniejszego konkursu muszą 

spełniać następujące warunki:

 projekt musi zakładać otwarcie kształcenia w nowym zawodzie

ewentualnie weryfikację i modernizację kształcenia w zawodzie już

nauczanym w danej szkole, a w ramach projektu nie można finansować

działań dotyczących innych kierunków, w tym wsparcia dla uczniów innych

kierunków,

 projekt musi być realizowany w partnerstwie z przynajmniej z jednym

potencjalnym pracodawcą lub organizacją pracodawców, którzy z racji

prowadzonej działalności mogą być zainteresowani zatrudnieniem

absolwentów nowoutworzonych lub zmodernizowanych kierunków

kształcenia, zaś pracodawca/organizacja pracodawców – partner projektu

musi objąć ten kierunek swoim patronatem.



Projekty dofinansowane w ramach niniejszego konkursu muszą 

spełniać następujące warunki c.d.:
 projekt musi zakładać powstanie lub modyfikację programów nauczania

wypracowanych w ścisłej współpracy z partnerem,

 projekt musi zakładać objęcie praktykami/stażami u pracodawcy –

partnera zarówno nauczycieli i uczniów w minimalnym wymiarze 160

godzin dla nauczycieli i 300 godzin dla uczniów,

 projekt musi zakładać udział pracodawców – partnerów lub ich

pracowników w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach

nowoutworzonych/zmodyfikowanych,

 projekt musi zawierać diagnozę wskazującą na zapotrzebowanie rynku

pracy na zawody, których nauczanie szkoła zamierza otworzyć lub

zmodernizować, a zapotrzebowanie to powinno wynikać z konkretnych

badań, analiz, prognozy dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na

określone zawody i wykształcenie w określonych branżach.



Tworzenie w szkołach lub 
placówkach systemu oświaty 

prowadzących kształcenie 
zawodowe warunków 

odzwierciedlających naturalne 
warunki pracy właściwe dla 

nauczanych zawodów

Doskonalenie umiejętności, 
kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli

Podnoszenie umiejętności, 
kompetencji oraz uzyskiwanie 
kwalifikacji zawodowych przez 
uczniów szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe

Rozwój współpracy szkół 
prowadzących kształcenie 

zawodowe z ich otoczeniem 
społeczno-gospodarczym

Formy 
wsparcia



FORMY WSPARCIA c.d.:

Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli w tym nauczycieli zawodu i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, może odbywać się poprzez 

praktyki lub staże u pracodawców działających na obszarze, 

na którym znajduje się dana szkoła



FORMY WSPARCIA c.d.:

Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie 

kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe może odbywać się poprzez:

• praktyki zawodowe organizowane u pracodawców dla uczniów 

zasadniczych szkół zawodowych;

• staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego 

praktycznego we współpracy z pracodawcami;

• dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z 

pracodawcami umożliwiające uczniom uzyskiwanie i 

uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych; 



FORMY WSPARCIA c.d.:

Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe warunków 

odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla 

nauczanych zawodów odbywać się może poprzez m.in.:

• wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów 

szkolnictwa zawodowego;

• wsparcie wprowadzania do bieżącej pracy szkół modułowego 

systemu kształcenia zawodowego;

• wprowadzanie innowacji pedagogicznych do programu 

nauczania;



FORMY WSPARCIA c.d.:

Rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z 

ich otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmujące m.in.:

• włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie;

• tworzenie klas patronackich w szkołach;

• współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w 

formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego 

rynku pracy;

• opracowanie lub modyfikację programów nauczania;

• współpracę szkół prowadzących kształcenie zawodowe z 

uczelniami wyższymi 

• współpracę szkół prowadzących kształcenie zawodowe z 

instytucjami rynku pracy w zakresie ułatwiania przejścia uczniów 

z edukacji do aktywnego udziału w rynku pracy;

• promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe.



PYTANIA I ODPOWIEDZI

POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RAMACH RPO WP 2014-2020

1. Czy w ramach jednego projektu można założyć dwa działania tj. wprowadzenie

modyfikacji zgodnie z wymaganiami partnera (pracodawcy) w nauczaniu

istniejącego już zawodu w technikum oraz wprowadzenie nowego zawodu

w Branżowej Szkole również zgodnie z zapotrzebowaniem drugiego partnera

projektu (pracodawcy)?

Tak,

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie tylko i wyłącznie projektów zakładających

uruchomienie kształcenia w nowym zawodzie w danej szkole i/lub weryfikację i modyfikację treści

kształcenia w zawodzie już nauczanym, z uwzględnieniem celów i efektów kształcenia określonych w

podstawie programowej kształcenia w zawodach, w odpowiedzi na zapotrzebowanie konkretnych

pracodawców i w ścisłej współpracy z nimi. Potrzeba utworzenia lub modyfikacji istniejącego kierunku

powinna wynikać z zawartej we wniosku o dofinansowanie diagnozy regionalnego rynku pracy

wskazującej na realne i wysokie zapotrzebowanie na nowy zawód lub modyfikację programu

nauczanego już zawodu. Diagnoza ta powinna uwzględniać sektory o strategicznym znaczeniu dla

rozwoju regionu, jak również w miarę możliwości tendencje zapotrzebowania na umiejętności w

przyszłości, a także odnosić się do potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy. W celu zwiększenia

trwałości efektów projektów oraz bliższego związania pracodawcy ze szkołą projekt powinien

również przewidywać objęcie kierunku patronatem przez pracodawcę lub organizację

pracodawców, o ile (w przypadku kierunków zmodyfikowanych) dotychczas nie był on

ustanowiony.



PYTANIA I ODPOWIEDZI

POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RAMACH RPO WP 2014-2020

2. Czy są limity minimalnej liczby osób na nowo otworzonym kierunku oraz
uczniów, którzy mają uczestniczyć w stażach/praktykach w ramach projektu.

O liczbie osób na nowo utworzonym kierunku decyduje Organ prowadzący Szkołę
w porozumieniu z Dyrektorem szkoły (zgodnie z przepisami krajowymi).

3. Czy są limity minimalnej liczby osób na nowo otworzonym kierunku oraz
uczniów, którzy mają uczestniczyć w stażach/praktykach w ramach projektu.

O liczbie osób na nowo utworzonym kierunku decyduje Organ prowadzący Szkołę
w porozumieniu z Dyrektorem szkoły (zgodnie z przepisami krajowymi).

4. Jeżeli w szkole jest kierunek, gdzie są dwie klasy I i II np. 50 uczniów oraz 
w kolejnym roku zostaną zrekrutowani nowi uczniowie na ten kierunek, to czy 
wszyscy mają brać udział w stażach.

TAK. Dla wszystkich uczniów mają być zapewnione staże. 



PYTANIA I ODPOWIEDZI

POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RAMACH RPO WP 2014-2020

5. Czy udział przedstawiciela pracodawcy w egzaminach zawodowych jest

obowiązkowy?

TAK. Pracodawca lub przedstawiciel pracodawcy - partnera projektu musi

obligatoryjnie wziąć udział w egzaminach z kwalifikacji zawodowych organizowanych

na kierunku który partner objął patronatem w charakterze egzaminatora lub

obserwatora (zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie).

6. Czy w zajęciach dodatkowych mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie

kierunków czy tylko tych nowotworzonych lub modyfikowanych.

Wsparcie w postaci dodatkowych zajęć/kursów specjalistycznych dla uczniów (jeśli

zostało w projekcie założone) obejmuje wyłącznie uczniów nowoutworzonych

i zmodernizowanych kierunków kształcenia oraz zajęcia/kursy są powiązane

z kierunkiem kształcenia a uzyskane kompetencje i kwalifikacje odpowiadają na

zdiagnozowane zapotrzebowanie pracodawcy – partnera projektu.



Dziękuję za uwagę

Elżbieta Drąg

Pracownik Wydziału Edukacji EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
35-025 Rzeszów, ul. A. Naruszewicza 11, 

pok. 118;

tel.: 17 85 09 292

wup@wup-rzeszow.pl


