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Białystok, 02.09.2016r.  

 

Komunikat dotyczący konkursu 

nr  RPPD.03.03.01-IZ.00-20-003/16 

 

ogłoszonego w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży 

na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, w zakresie typu projektu - Popularyzacja 

kształcenia zawodowego. 

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w 

Szczegółowym Opisie Priorytetów RPOWP 2014-2020 oraz dostrzeżonymi błędami 

redakcyjnymi, zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie niżej wskazanych punktów: 

 

 

W pkt. 3.1.3: 

 

w części: "WARUNKI I PROCEDURY UDZIELANIA WSPARCIA 

DEDYKOWANEGO UCZNIOM SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ ICH 

RODZICOM", pkt. 21: 

 

było: 

21. Wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego, powinno spełniać następujący 

minimalny zakres oraz warunki: 

a. doradztwo zostanie przeprowadzone dla wszystkich chętnych uczniów szkół 

gimnazjalnych; 

b. w ramach wsparcia przewiduje się realizację seminariów dedykowanych doradcom 

zawodowym, psychologom, pedagogom oraz pozostałej kadrze odpowiedzialnej 

za doradztwo w gimnazjach, w celu przekazania informacji/kompendium wiedzy 

w zakresie dostępnych metod i narzędzi służących przeprowadzaniu doradztwa, 

w tym w szczególności prezentacja produktów wypracowanych w ramach projektów 

innowacyjnych PO KL; 

c. przygotowanie materiałów, niezbędnych do wykorzystania w ramach doradztwa 

zawodowego w projekcie; 

d. przeprowadzenie seminarium dla kadry odpowiedzialnej w gimnazjach za doradztwo 

na temat powiązań profili kształcenia poszczególnych szkół kształcenia zawodowego 

w województwie podlaskim oraz zawodów przez nich oferowanych z potrzebami 

lokalnego rynku pracy; 
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e. wybór formy oraz zakres doradztwa należy do beneficjenta, przy czym nie może być 

ono powieleniem  doradztwa dotychczas zrealizowanego wobec tej samej grupy 

odbiorców (np. przez szkołę); 

f. IZ RPOWP zapewnia, że na każdego uczestnika doradztwa przypada minimum dwie 

godziny lekcyjne wsparcia indywidualnego; 

g. produktem zrealizowanego doradztwa będzie Indywidualny Plan Działania, który 

zostanie przedstawiony również rodzicom. 

 

 

jest: 

21. Wsparcie w postaci doradztwa edukacyjno-zawodowego, powinno spełniać następujący 

minimalny zakres oraz warunki: 

a. doradztwo zostanie przeprowadzone dla wszystkich chętnych uczniów szkół 

gimnazjalnych; 

b. w ramach wsparcia przewiduje się realizację seminariów dedykowanych doradcom 

zawodowym, psychologom, pedagogom oraz pozostałej kadrze odpowiedzialnej 

za doradztwo w gimnazjach, w celu przekazania informacji/kompendium wiedzy 

w zakresie dostępnych metod i narzędzi służących przeprowadzaniu doradztwa, 

w tym w szczególności prezentacja produktów wypracowanych w ramach projektów 

innowacyjnych PO KL; 

c. przygotowanie materiałów, niezbędnych do wykorzystania w ramach doradztwa 

zawodowego w projekcie; 

d. przeprowadzenie seminarium dla kadry odpowiedzialnej w gimnazjach za doradztwo 

na temat powiązań profili kształcenia poszczególnych szkół kształcenia zawodowego 

w województwie podlaskim oraz zawodów przez nich oferowanych z potrzebami 

lokalnego rynku pracy; 

e. wybór formy oraz zakres doradztwa należy do beneficjenta, przy czym nie może być 

ono powieleniem  doradztwa dotychczas zrealizowanego wobec tej samej grupy 

odbiorców (np. przez szkołę); 

f. na każdego uczestnika doradztwa będzie przypadało minimum dwie godziny 

lekcyjne wsparcia indywidualnego; 

g. produktem zrealizowanego doradztwa będzie Indywidualny Plan Działania, który 

zostanie przedstawiony również rodzicom. 

 

w części: "POZOSTAŁE OBLIGATORYJNE FORMY WSPARCIA" w pkt. 32 

poprawiono numerację: 

było: 

32. Nadanie priorytetu rozwojowi szkolnictwa zawodowego, profesjonalizacji jednostek 

oświatowych w tym szkół zawodowych, a przede wszystkim systematyczne zwiększanie 

zainteresowania gimnazjalistów szkolnictwem zawodowym docelowo ma rozwiązać 

problem braku pracowników w przedsiębiorstwach województwa podlaskiego. Proces ten 

powinien być promocyjnie i merytorycznie wzmacniany poprzez event promocyjny 
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podsumowujący realizację projektu. Realizacja przedsięwzięcia powinna spełniać 

następujące warunki: 

f. uczestnikami eventu powinni być: 

 dyrektorzy i nauczyciele zasadniczych szkół zawodowych i techników z woj. 

podlaskiego;  

 dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów z woj. podlaskiego;  

 prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw i reprezentanci organizacji zrzeszających 

przedsiębiorców; 

 władze samorządowe i reprezentanci urzędów i instytucji centralnych (np. 

MEN, MR, MRPiPS); 

g. do głównych form wsparcia i elementów niezbędnych do realizacji w ramach 

przedsięwzięcia należą: 

 przygotowanie koncepcji eventu; 

 opracowanie programu merytorycznego; 

 zapewnienie sprawnego przebiegu eventu; 

 realizacja kontaktów z mediami i obsługa PR; 

 podsumowanie zrealizowanych w projekcie konkursów oraz innych form 

rywalizacji szkół zawodowych, techników i gimnazjów; 

 zaprezentowanie dobrych praktyk wypracowanych w ramach projektu. 

 

jest: 

32. Nadanie priorytetu rozwojowi szkolnictwa zawodowego, profesjonalizacji jednostek 

oświatowych w tym szkół zawodowych, a przede wszystkim systematyczne zwiększanie 

zainteresowania gimnazjalistów szkolnictwem zawodowym docelowo ma rozwiązać 

problem braku pracowników w przedsiębiorstwach województwa podlaskiego. Proces ten 

powinien być promocyjnie i merytorycznie wzmacniany poprzez event promocyjny 

podsumowujący realizację projektu. Realizacja przedsięwzięcia powinna spełniać 

następujące warunki: 

a. uczestnikami eventu powinni być: 

 dyrektorzy i nauczyciele zasadniczych szkół zawodowych i techników z woj. 

podlaskiego;  

 dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów z woj. podlaskiego;  

 prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw i reprezentanci organizacji zrzeszających 

przedsiębiorców; 

 władze samorządowe i reprezentanci urzędów i instytucji centralnych (np. 

MEN, MR, MRPiPS); 

b. do głównych form wsparcia i elementów niezbędnych do realizacji w ramach 

przedsięwzięcia należą: 

 przygotowanie koncepcji eventu; 

 opracowanie programu merytorycznego; 

 zapewnienie sprawnego przebiegu eventu; 

 realizacja kontaktów z mediami i obsługa PR; 



4 
 

 podsumowanie zrealizowanych w projekcie konkursów oraz innych form 

rywalizacji szkół zawodowych, techników i gimnazjów; 

 zaprezentowanie dobrych praktyk wypracowanych w ramach projektu. 

 

w pkt. 4.3.2: 

było: 

4.3.2 Projekty realizowane w ramach przedmiotowego konkursu dla Działania 3.3 

Poddziałania 3.3.1 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup docelowych: 

 uczniowie klas I-III szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego, 

 rodzice uczniów szkół gimnazjalnych,, 

 dyrektorzy oraz pozostała kadra dydaktyczna techników oraz zasadniczych szkół 

zawodowych. 

 

jest: 

4.3.2 Projekty realizowane w ramach przedmiotowego konkursu dla Działania 3.3 

Poddziałania 3.3.1 muszą być skierowane bezpośrednio do grup docelowych określonych w 

Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie realizacji projektów z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze popularyzacji szkolnictwa zawodowego w 

województwie podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020. 


