
Stan realizacji zadań w projekcie 
Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Poznań, 31.03.2017r.



Współpraca ze szkołami z województwa wielkopolskiego 
– stan na dzień 31.03.2017

Liczba szkół, które wyraziły chęć wzięcia udziału 
w projekcie

88

Liczba szkół, które podpisały umowę 
o współpracy w ramach projektu

77

Liczba szkół, które są w trakcie podpisywania 
umów o współpracy w ramach projektu

3



Liczba współpracujących szkół w powiatach

Powiat Liczba szkół
pilski 7
czarnkowsko-trzcianecki 5
poznański 5
krotoszyński 4
m. Leszno 4
m.Kalisz 4
m.Konin 4
jarociński 3
nowotomyski 3
ostrowski 3
pleszewski 3
szamotulski 3
gnieźnieński 2
kępiński 2
kolski 2
kościański 2

Powiat Liczba szkół
międzychodzki 2
obornicki 2
ostrzeszowski 2
średzki 2
wągrowiecki 2
wolsztyński 2
chodzieski 1
gostyński 1
grodziski 1
koniński 1
rawicki 1
słupecki 1
śremski 1
wrzesiński 1
złotowski 1
razem 77



ZADANIE 1 

WSPARCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI



Do 31.03.2017r. w projekcie uruchomiono 485 staży w 26 zawodach. 

Zawód Liczba stażystów
technik logistyk 83

technik informatyk 78

technik żywienia i usług 
gastronomicznych 61
technik mechatronik 53

technik ekonomista 37
technik handlowiec 21
technik hotelarstwa 21
technik usług fryzjerskich 19
technik pojazdów 
samochodowych 17
technik mechanizacji 
rolnictwa 12

technik budownictwa 10
technik mechanik lotniczy 10

technik geodeta 9

Zawód Liczba stażystów

technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 8
technik elektronik 7
technik mechanik 6
technik spedytor 6

technik organizacji reklamy 5

technik rolnik 5

technik cyfrowych procesów 
graficznych 4

fototechnik 3

technik ochrony środowiska 3
technik teleinformatyk 3

technik architektury krajobrazu 2
technik elektryk 1

technik obsługi turystycznej 1



Współpraca ze szkołami w zakresie staży: 
Staże rozpoczęli uczniowie z 34 szkół

Szkoła

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu

Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S.Batorego 
w Koninie

Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie

Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko - Norweskiej w 
Ostrzeszowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie

Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie 
Wlkp.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy

Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance

Szkoła
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Kościelcu

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach
Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu

Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie
Zespół Szkół nr 4 w Lesznie

Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen 
Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance koło Kuślina
Zespół Szkół Technicznych im. 55 Pułku Poznańskiej Piechoty w 
Lesznie
Zespół Szkół w Obornikach

Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie
Zespół Szkół Technicznych w Lesznie
Zespół Szkół w Pniewach



Powiązania między szkołami a pracodawcami: 
inicjowano i utrzymywano 288 kontaktów pomiędzy szkołami a pracodawcami

Szkoła Liczba relacji

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu 42

Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim 25
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 20

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie 19

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie 20

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S.Batorego w Koninie 15
Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie 20

Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko - Norweskiej w Ostrzeszowie 12

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie 9
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie 7
Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie 11
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 13
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie 12

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. 5
Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy 6
Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach 6
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance 4



Powiązania między szkołami a pracodawcami – cd. 
Szkoła Liczba relacji

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu 9
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie 2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wielkopolskim 3

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach 4

Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. 4

Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu 4

Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie 3

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie 2
Zespół Szkół nr 4 w Lesznie 1

Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni 1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu 1

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen Dezyderego 
Chłapowskiego w Trzciance koło Kuślina 2

Zespół Szkół Technicznych im. 55 Pułku Poznańskiej Piechoty w Lesznie 2
Zespół Szkół w Obornikach 1
Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie 1
Zespół Szkół Technicznych w Lesznie 1
Zespół Szkół w Pniewach 1



Doradztwo zawodowe

Od początku projektu zrealizowano doradztwo zawodowe 
dla 1178 uczniów
Realizowane dla uczniów odbywających dodatkowe zajęcia specjalistyczne 
w laboratoriach i dla uczniów odbywających staże.

Tematyka doradztwa zawodowego:

• sukces zawodowy – wartość pracy,

• wiedza, umiejętności, predyspozycje,

• równość szans kobiet i mężczyzn, 

• staż – podniesie umiejętności i kompetencji, doświadczenie 
zawodowe,

• wymagania, oczekiwania pracodawców wobec 
pracowników,

• dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna.



Planowane staże w okresie 04 – 08.2017 r.

miesiące 2017 r.
planowana liczba uruchomień 

staży

kwiecień 0

maj 91

czerwiec 460

lipiec 635

sierpień 21

razem 1207



ZADANIE 2 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE W LABORATORIACH



Kompetencje dla zawodów laboratoriów multidyscyplinarnych*

Technik informatyk

Technik teleinformatyk

Technik elektryk

ZAWÓD KOMPETENCJA UMIEJĘTNOŚĆ

1. Projektowanie i wykonywanie 
lokalnej sieci komputerowej

2. Tworzenie aplikacji 
internetowych, tworzenie stron 
internetowych

1. Projektowanie i wykonywanie 
lokalnej sieci komputerowej

2. Uruchamianie i utrzymanie 
systemów komputerowych

1. Montaż instalacji 
elektrycznych

2. Eksploatacja instalacji 
elektrycznych

1. Montuje okablowanie sieciowe
2.Wykonuje pomiary i testy sieci  logicznej
3.Wykonuje pomiary okablowania strukturalnego

1.Projektuje strukturę witryny internetoweJ.
2.Stosuje reguły  walidacj i stron internetowych

3.Testuje i publikuje witryny internetowe. 

1. Wykonywanie pomiarów okablowania strukturalnego
2. Wykonywanie pomiarów i testów sieci logicznej
3. Montaż okablowania sieciowego

1. Instalowanie, konfigurowanie oraz aktualizowanie systemów operacyjnych i apl ikacj i na stacjach roboczych
2. Instalowanie i aktualizowanie sterowników urządzeń peryferyjnych
3. Modernizowanie i rekonfigurowanie systemów komputerowych

1. Rozpoznawanie źródeł światła i opraw oświetleniowych
2. Wykonywanie połączeń między  podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i  montażowego
3. Wykonywanie pomiarów parametrów instalacji i  zabezpieczeń zgodnie z instrukcją

1. Określanie wpływu parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji  elektrycznych
2. Dobieranie przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego do wykonania instalacji elektrycznych
3. Dobieranie mierników oraz wykonywanie pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych

*na zielono zaznaczono zawody uruchamiane po modernizacji laboratoriów 



Kompetencje dla zawodów laboratoriów multidyscyplinarnych*

Technik elektronik

Technik mechatronik

Technik mechanik

1. Instalacja urządzeń 
elektronicznych

2. Użytkowanie urządzeń 
elektronicznych

1. Montaż elementów i 
podzespołów elektrycznych i 
elektronicznych.

2. Programowanie urządzeń i 
systemów  mechatronicznych.

1. Obsługa maszyn i urządzeń.

2. Przygotowanie obrabiarek 
sterowanych numerycznie do 
obróbki.

1.Określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
2.Rozróżnia elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne
3.Sprawdza poprawność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

1.Posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń programowalnych
2.Przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych
3.Testuje działanie programów

1. Określanie funkcji  oraz zastosowania urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji  satelitarnej i kablowej, 
telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i  zabezpieczeń , sieci  komputerowych, sieci  automatyki 
przemysłowej
2. Rozpoznawanie urządzeń na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych
3. Uruchamianie zainstalowanych urządzeń elektronicznych

1. Rozpoznawanie urządzeń elektronicznych
2. Uruchamianie urządzeń elektronicznych
3. Wykonywanie regulacji urządzeń elektronicznych

1. Przestrzeganie zasad obsługi maszyn i urządzeń
2. Rozróżnianie części maszyn i  urządzeń
3. Dokonywanie regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i  urządzenia

1. Rozpoznawanie punktów charakterystycznych obrabiarek sterowanych numerycznie
2. Dobieranie narzędzi  pomiarowych do kontroli przedmiotów po obróbce
3. Wprowadzanie programu obróbki technologicznej do sterownika obrabiark i sterowanej numerycznie

ZAWÓD KOMPETENCJA UMIEJĘTNOŚĆ

*na zielono zaznaczono zawody uruchamiane po modernizacji laboratoriów 



Kompetencje dla zawodów laboratoriów ELOTOR*

Technik ekonomista

Technik organizacji 
reklamy

Technik cyfrowych 
procesów graficznych

1.Prowadzenie spraw kadrowo-
płacowych

2.Sporządzanie planów, analiz i 
sprawozdań

1.Badanie skuteczności reklamy

2.Tworzenie przekazu 
reklamowego

1.Opracowanie publikacji

2.Przygotowanie materiałów 
cyfrowych do wykonania 
projektów multimedialnych

1.Określa skuteczność reklamy na podstawie badań rynkowych
2.Opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy
3.Prowadzi badania efektywności reklamy z wykorzystaniem programów komputerowych 

1.Dobiera narzędzia promocji
2.Dobiera środki prezentacji przekazu reklamowego
3.Określa mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy

1.Prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji , zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników
2.Sporządza deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z 
wypłacaniem wynagrodzeń
3.Sporządza listy płac

1.Przygotowuje informacje o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy ekonomicznej  i 
sprawozdawczości
2.Rozróżnia rodzaje i  strukturę planów
3.Sporządza biznesplan

1.Przygotowuje materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych 
2.Rejestruje materiały  w postaci cyfrowej
3.Przestrzega zasad i stosuje techniki  tworzenia grafiki,,  animacj i i efektów specjalnych

ZAWÓD KOMPETENCJA UMIEJĘTNOŚĆ

1.Opracowuje materiały  wydawnicze dotyczące publikacji 
2.Ustala  parametry technologiczne wyrobu 
3.Planuje proces  wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym

*na zielono zaznaczono zawody uruchamiane po modernizacji laboratoriów 



Kompetencje dla zawodów laboratoriów ELOTOR*

Technik logistyk

Technik spedytor

Technik handlowiec

1. Organizowanie procesów 
transportowych

2.Organizowanie i 
monitorowanie procesów 
magazynowych

1.Planowanie realizacji 
procesów transportowych

2.Prowadzenie korespondencji i 
negocjacji

1.Organizowanie sprzedaży

2.Zarządzenie działalnością 
handlową

1.Określa zadania transportowe.
2.Wyznacza parametry realizacji usług transportowych.
3.Stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków.

1.Przygotowuje ofertę usług spedycyjnych w języku polskim i języku obcym .
2.Przestrzega procedur dotyczących zakupu towarów i usług.
3.Wybiera dostawców i podwykonawców.

1.Stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego
2.Stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji.
3.Sporządza dokumentację transportową.

1.Sporządza dokumentację magazynową.
2.Stosuje międzynarodowe systemy informatyczne i zasady automatycznej identyfikacji.
3.Dobiera system zamawiania towarów do organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta.

1.Przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe.
2.Prowadzi i nadzoruje gospodarkę magazynową.
3.Prowadzi negocjacje handlowe.

ZAWÓD KOMPETENCJA UMIEJĘTNOŚĆ

1.Przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów.
2.Stosuje zasady kalkulacji ceny w sprzedaży hurtowej i detalicznej.
3.Obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy.

*na zielono zaznaczono zawody uruchamiane po modernizacji laboratoriów 



…od zawodu do sprzętu ….

Kompetencje

   Umiejętności Programy

Stanowiska w 
laboratoriach

Sprzęt na 
stanowiskach 

laboratoryjnych
Karty techniczne

LABORATORIA
12 ZAWODÓW



Proces diagnozy 
ucznia na zajęciach 
specjalistycznych

ZADANIE 1

DIAGNOZA UCZNIA

PRZYPISANIE WERSJI TESTU 
POCZĄTKOWEGO NA PLATFORMIE 

EDUKACYJNEJ

PRZEPROWADZENIE TESTU 
POCZĄTKOWEGO

ZGROMADZENIE WYNIKÓW W 
SYSTEMIE ZAWODOWCY

CZYNNOŚCI PROWADZONE PRZEZ OPIEKUNA 
GRUPY LABORATORYJNEJ ZWIĄZANE Z 

DIAGNOZĄ UCZNIA

OBSERWACJA PRACY 
UCZNIA I ANALIZA 

POSTĘPÓW

WYSTAWIENIE OCENY CZĄSTKOWEJ DLA 
KAŻDEJ Z 6 UMIEJĘTNOŚCI I ICH 

REJESTRACJA 
W SYSTEMIE ZAWODOWCY

WYSTAWIENIE OCENY OPISOWEJ PRZEZ PROWADZĄCEGO 
ZAJĘCIA   (ocena kompetencji umożliwi lepsze 

dopasowanie ucznia do  miejsca odbywania stażu)

PRZEPROWADZENIE TESTU KOŃCOWEGO

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH 
UKOŃCZENIE ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH

WYGENEROWANIE I WYDRUK WYNIKÓW UCZNIA Z 
WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ZAWODOWCY

WSPÓŁPRACA Z 
ZADANIEM 3

DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW

WSPÓŁPRACA Z 
ZADANIEM 1

WSPÓŁPRACA Z 
ZADANIEM 4



Liczba uczniów objętych zajęciami specjalistycznymi 
oraz diagnozą kompetencji (14.11. – 31.03.2017 r.)

855

Mężczyźni
557

Kobiety
298



Liczba uczniów / liczba 
podniesionych umiejętności 

w ramach kompetencji 
po ukończeniu zajęć 
specjalistycznych do 

31.03.2017 r. 

KOBIET 87

OGÓLNIE
855

KOBIETY 298 MĘŻCZYŹNI 557

WZROST POZIOMU 6 UMIEJĘTNOŚCI   241

WZROST POZIOMU 4 UMIEJĘTNOŚCI   168

WZROST POZIOMU 5 UMIEJĘTNOŚCI   274

WZROST POZIOMU 1 UMIEJĘTNOŚCI   8

WZROST POZIOMU 2 UMIEJĘTNOŚCI   39

WZROST POZIOMU 3 UMIEJĘTNOŚCI   110

MĘŻCZYZN 154

KOBIET 91 MĘŻCZYZN 183

KOBIET 63 MĘŻCZYZN 105

KOBIET 46 MĘŻCZYZN 64

KOBIET 10 MĘŻCZYZN 29

KOBIET 1 MĘŻCZYZN 7













Zajęcia specjalistyczne w kolejnych latach 

SZACOWANA LICZBA 
UCZNIÓW W KOLEJNYCH 

LATACH SZKOLNYCH:

2017/2018

1755

2018/2019

1755

2019/2020

1755

2020/2021

1755

2021/2022

1641

ŁĄCZNIE
10 000 UCZNIÓW

2016/2017

1339



ZADANIE 3

DOPOSAŻENIE SZKÓŁ 
W MATERIAŁY DYDAKTYCZNE



Rozpoczęte i planowane tworzenie materiałów

MATERIAŁY 
DYDAKTYCZNE

KURSY

32 kursy 
wzorcowe 

dla 12 zawodów

Dla każdej 
kwalifikacji 

1 KURS

ZADANIA I TESTY

64 zadania 
praktyczne

dla 12 
zawodów

Dla każdej 
kwalifikacji 

4 TESTY

128 testów 
dla 12 

zawodów

Dla każdej 
kwalifikacji

2 ZADANIA

1. Rozpoczęto proces 
przygotowywania 
i tworzenia nowych 
materiałów 
dydaktycznych 
dla 12 zawodów 
objętych projektem



2. Dokonano procesu przetworzenia arkuszy egzaminów 
zawodowych CKE do postaci interaktywnej dla 32 kwalifikacji 
w 12 zawodach:

Etapy prac:

• digitalizacja – przetwarzanie tekstu i grafiki,

• utworzenie bazy pytań dla poszczególnych kwalifikacji,

• przygotowanie kursów i quizów,

• utworzenie zasobów dla poszczególnych szkół i nauczycieli.

32 kwalifikacje 
w 12 zawodach

95 interaktywnych 
egzaminów 

zawodowych

3 800 
pytań testowych



Arkusze egzaminów zawodowych dla 12 zawodów



Przygotowane materiały dla nauczycieli i uczniów
Lp. Nazwa kategorii kursów Liczba kursów Liczba materiałów

1 Otwarte kursy i testy próbne w zakresie ECDL 3 22

2 Otwarty kurs i test na uprawnienia elektryczne do 1 kV 1 2

3 Laboratoria specjalistyczne 64 120

4 Plakaty z doradztwa zawodowego
1

16

5 Materiały z zakresu doradztwa zawodowego do pobrania 17

6
Arkusze egzaminów zawodowych dla 12 zawodów

z lat 2013-2016
12 1371

7 Zintegrowany System Kwalifikacji 1 13

8 Wykaz aktów prawnych 1 40

9 Bieżące zmiany w szkolnictwie zawodowym 1 3

10 Klasyfikacja zawodów 1 17

11 Szkolne plany nauczania 1 16

12 Podstawy programowe i programy nauczania 1 40

13
Dla kierowników kształcenia praktycznego, organizatorów 

staży i pracodawców i dyrektorów
3 26

14 Schematy i instrukcje 1 9

15 Poradniki metodyczne 1 3

16 Opracowania metodyczne 2 103

Łącznie nowych przygotowanych materiałów 94 1818
17 Archiwum CZ dla nauczycieli 66 1099

18 Archiwum CZ dla uczniów 10 102

19 Kursy wzorcowe dla 6 zawodów 6 1326

Udostępniane materiały z poprzedniego projektu 82 2527

SUMA UDOSTĘPNIANYCH MATERIAŁÓW 176 4345



Przygotowane do pobrania i wykorzystania arkusze 
egzaminów zawodowych dla 12 zawodów z lat 2013 – 2016

Zawód Ilość kursów Ilość materiałów

Technik logistyk 1 96

Technik spedytor 1 45

Technik handlowiec 1 76

Technik ekonomista 1 94

Technik organizacji reklamy 1 88

Technik cyfrowych procesów graficznych 1 116

Technik informatyk 1 222

Technik elektryk 1 131

Technik elektronik 1 51

Technik teleinformatyk 1 146

Technik mechanik 1 201

Technik mechatronik 1 105

SUMA: 12 1371



Nowy responsywny interfejs dostarczania materiałów 
dostosowany do komputerów i urządzeń mobilnych

Wersja dla komputerów i tabletów

Wersja dla smartfonów
i phabletów



Narzędzie na platformie do prowadzenia diagnozy uczniów

Dotychczas wykorzystane przez: 723 uczniów



Liczba i czas sesji na platformie dostarczania materiałów 
edukacyjnych od 2017-01-01 do 2017-03-31



Platforma w liczbach

zgłoszone szkoły

zaangażowanych nauczycieli 

spotkań wdrożeniowych w szkołach

utworzonych kursów

udostępnionych materiałów

interaktywnych egzaminów zawodowych

24

259

6

4345

176

95



ZADANIE 4

SYSTEM ZAWODOWCY



http://zawodowcy.org/

Kompetencje 
i umiejętności

kształcenie 
zawodowe 
techniczne 

pracodawcy 

i instytucje

rynku pracy

Wymiana informacji 

22.000 zarejestrowanych 
uczniów i absolwentów 

szkół zawodowych 
ponadgimnazjalnych 

1.200 pracodawców 
zarejestrowanych 

i składających oferty 
pracy, praktyk i staży



Zaangażowanie 
pracodawców w opis 

programów nauczania 

Aktualnie

88 szkół deklarujących 
udział w projekcie

Aktualnie 

70 przedsiębiorstw 
i instytucji rynku pracy

reprezentujących 26
powiatów aktywnie 

współpracuje 
w zakresie opisywania 
wymogów rynku pracy 

Budowanie relacji

Wielkopolskie Sieć Edukacyjno-Gospodarcza 

rozwój współpracy szkół z instytucjami prowadzącymi 

kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym 

do 31.03.2017

zarejestrowanych 
w system.zawodowcy.org

przeszło 1.200 pracodawców 

do 31.03.2017

zarejestrowanych 
w system.zawodowcy.org

przeszło 22.000 uczniów 
i absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych 



1. Zarejestruj się na 

swój profil 

2. Opisz, co wiesz 

i co umiesz

3. Napisz, w czym 

jesteś dobry

4. Sprawdź, kogo 

szukają pracodawcy

5. Korzystaj 

z Systemu, 

uzupełniaj swój 

profil

W Systemie Zawodowcy uczniowie opisują swoje kompetencje 
i dowiadują czego oczekują pracodawcy 



Największe przedsiębiorstwa w regionie opisują swoje potrzeby 
w zakresie kompetencji przyszłych pracowników 



system.zawodowcy.org jest doskonalony dla uczniów i dla pracodawców

Aktualny opis

stanowiska

oparty o wykaz umiejętności z 

Podstawy programowej 

kształcenia w zawodach  

kierunek zmian

opis wymaganych kompetencji 

w oparciu 

o modele referencyjne 



Etapy badania potrzeb pracodawców

Aktualnie opracowanych jest 81 profili kompetencyjnych 
oraz 11 modeli referencyjnych:
m.in. w zawodzie  technik mechanik (311504) - stanowisko - operator maszyn 
i w zawodzie technik logistyk (333107) - stanowisko - pracownik magazynu

Zawód 

12 zawodów 

Profil kompetencyjny

1 profil kompetencyjny
 na podstawie opisów 

stanowiskowych 
z 3 różnych przedsiębiorstw

dla jednego zawodu 3 różne 
profile kompetencyjne 

Model referencyjny

1 model referencyjny 
na  podstawie 

3 profili kompetencyjnych 



Etapy badania potrzeb pracodawców

1. Ustalenie potrzeb pracodawców w oparciu o statystykę ofert pracy z 

system.zawodowcy.org od ok. 1.200

2. Określenie wymagań stanowiskowych na podstawie bezpośrednich 

rozmów i opisów stanowiskowych 

od kilkudziesięciu przedsiębiorców z Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-

Gospodarczej

3. Opracowanie min. 108 profili kompetencyjnych i ich weryfikacja w 

największych przedsiębiorstwach regionu

4. Opisanie modeli referencyjnych i upowszechnienie ich na platformie 

system.zawodowcy.org – dostępnej dla uczniów jako odzwierciedlenie 

potrzeb rynku pracy oraz dla pracodawców będących podsatwą opisu 

ofert pracy
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instaluje i konfiguruje sterowniki
urządzeń

instaluje i aktualizuje systemy
operacyjne i aplikacje

lokalizuje oraz usuwa
uszkodzenia sprzętowe

podzespołów komputera…

modernizuje i rekonfiguruje
komputery osobiste

lokalizuje uszkodzenia urządzeń
peryferyjnych komputera

osobistego

lokalizuje oraz usuwa usterki
systemu operacyjnego i aplikacji

konfiguruje ustawienia
personalne użytkownika w

systemie operacyjnym
opracowuje dokumentację

techniczną stanowiska
komputerowego

określa kody błędów
uruchamiania komputera

osobistego

montuje komputer osobisty z
podzespołów

planuje przebieg prac związanych
z przygotowaniem komputera

osobistego do pracy

rozpoznaje i stosuje normy
dotyczące okablowania

strukturalnego

rozpoznaje rodzaje licencji
oprogramowania
komputerowego

stosuje oprogramowanie
narzędziowe systemu

operacyjnego

stosuje oprogramowanie
zabezpieczające

stosuje przepisy prawa
autorskiego w zakresie
dotyczącym systemów…

Częstość poszukiwania umiejętności Oczekiwany poziom opanowania umiejętności

KROK 1. System Zawodowcy – badanie potrzeb pracodawców

16 najczęściej poszukiwanych umiejętności zawodowych dla technika informatyka 
na podstawie zgłoszonych w Systemie ofert pracy – źródło: system.zawodowcy.org

Częstość poszukiwanych 
umiejętności na podstawie 
zgłoszeń z wybranych
ofertach pracy 

Ocena na jakim poziomie 
pracodawca oczekuje
opanowania danej 
umiejętności 



KROK 2. System Zawodowcy - przykładowy arkusz kompetencyjne



KROK 3. System Zawodowcy - arkusz profilu kompetencyjnego z poziomem 

opanowania umiejętności 



KROK 4. System Zawodowcy doskonalony dla uczniów i dla pracodawców
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Rozwój Systemu Zawodowcy w 2016 roku – wprowadzone udoskonalenia

Lepsze wsparcie techniczne użytkowników wykorzystujące automatyczne 
wiadomości e-mail

Na przykład uczeń, któremu nie udało się zalogować i wyszedł z Systemu, jest informowany automatycznie 
za pośrednictwem poczty elektronicznej o możliwości skorzystania z opcji resetowania hasła.

Większe możliwości modułu raportów

Uczniowie i inni użytkownicy mogą teraz generować raporty zawierające wykresy radarowe, a nawet raporty 
będące plikiem w formacie MS Word (zawierającym dowolny tekst i grafikę z możliwością edycji) – za pomocą 
tej funkcjonalności są generowane również certyfikaty po zakończeniu zajęć specjalistycznych w laboratoriach.

Uniwersalny moduł kierownika kształcenia praktycznego

Istniejący wcześniej moduł zarządzania praktykami został zuniwersalizowany i otwarty, dzięki czemu kierownicy 
kształcenia praktycznego w szkołach zyskali narzędzie umożliwiające im zarządzanie swoimi praktykami 

(dodawanie, usuwanie i edycję praktyk, przypisywanie do nich uczniów, firm etc.) oraz generowanie wypełnionych 
(na podstawie zdefiniowanych w Systemie wzorów) dokumentów takich jak: umowa o praktyczną naukę zawodu, 

lista obecności czy arkusz kontroli realizacji praktyki zawodowej.



Planowany rozwój Systemu Zawodowcy w 2017 roku

Język biznesowy

System Zawodowcy oprócz języka podstawy programowej wspierać będzie również „język biznesowy”, który w połączeniu z istniejącym językiem 
podstawy programowej polepszy komunikację pracodawca - uczeń.

Nowa wyszukiwarka ofert pracy/praktyki/stażu

W celu ułatwienia uczniom znajdowania ofert dokładnie odpowiadających ich oczekiwaniom
w Systemie Zawodowcy wprowadzona zostanie bardziej intuicyjna wyszukiwarka ofert pracodawców wykorzystująca nowy sposób prezentacji 

danych. Uczniowie zyskają też na przykład możliwość zapisywania interesujących ich ofert w wirtualnej aktówce w celu późniejszego przejrzenia.

Kreator CV

Uczniowie zyskają zupełnie nowe narzędzie pozwalające im w łatwy sposób stworzyć swoje profesjonalne CV. Funkcjonalność ta umożliwi 
uczniom przygotowanie życiorysu zawodowego według kilku predefiniowanych szablonów, a niezbędne dane będą mogły być uzupełniane przy 

pomocy kreatora (krok po kroku) lub pobrane z założonego wcześniej profilu w Systemie Zawodowcy.

Baza wzorcowych CV

W celu ułatwienia uczniom stworzenia własnego CV, udostępniona zostanie im również funkcjonalność bazy wzorcowych CV, która będzie 
otwartym modułem Systemu Zawodowcy zawierającym wyszukiwarkę przykładowych CV dla konkretnych opisów stanowisk referencyjnych
np. mechanika samochodowego. Możliwe będzie zarówno pobranie wzoru w postaci pliku PDF, jak i utworzenie swojego CV na podstawie 

wybranego wzoru.

Platforma edukacyjna

W nadchodzącym roku w Systemie Zawodowcy planowana jest również aktualizacja wykorzystywanej wersji podsystemu z materiałami 
dydaktycznymi (Moodle) do najnowszej, a także zwiększenie jego możliwości poprzez instalację nowych pluginów.



Stan realizacji zadań w projekcie 
Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Kontakt: 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, bud. B4, 60-965 Poznań

awt.czas.zawodowcow@put.poznan.pl
tel. +48 61 224 45 20

Poznań, 31.03.2017r.


