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Program spotkania
• Wystąpienia
1.
2.
3.
4.
5.

Szkolnictwo zawodowe w strategii rozwoju
Podstawowe informacje o projekcie
System wsparcia – szczegółowe informacje
Aplikacja
Rola dyrektorów i nauczycieli

• Zwiedzanie placówki
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„ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM”
Województwo Łódzkie/ Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Strategicznie
1. Nowelizacja Strategii Rozwoju Województwa
a. Łódzkie Przyjazne
 Modernizacja sieci wojewódzkich placówek edukacyjnych
 Rozwój otoczenia kształcenia zawodowego

2. Nacisk na współdziałanie
a. Szkoła – szkoła, samorząd – samorząd, samorząd – szkoła, samorząd –
przedsiębiorca, przedsiębiorca – przedsiębiorca, szkoła – przedsiębiorca

3. Europejskie Forum Gospodarcze - 16 października 2018
a. Współdziałanie w edukacji zawodowej
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Informacje podstawowe

Województwo Łódzkie/ Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Plan prezentacji
1. Idea
2. Założenia
3. Co chcemy osiągnąć?
4. Ile mamy czasu?
5. Ile przeznaczymy na to pieniędzy?
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Idea
• Wspieramy uczniów szkół zawodowych
– osiągających wysokie wyniki w nauce

• Promujemy szkolnictwo zawodowe
– pokazujemy, iż uczniowie mają korzyści materialne związane
z kształceniem zawodowym
– zwiększamy motywację do podejmowania nauki w szkołach
zawodowych
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Założenia
• Tworzymy duety (albo tercety)
– Stypendysta – opiekun dydaktyczny – doradca zawodowy

• Kierunkujemy wsparcie
– Tworzymy Indywidualne Programy Rozwoju

• Usprawniamy współpracę z Urzędem
– Aplikacja, która służy do aplikowania o środki
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Co chcemy osiągnąć?
• 2880 uczniów otrzyma stypendium w wysokości po 600,00 zł
brutto za 1 miesiąc, czyli 6 000,00 zł brutto za okres 10
miesięcy
• 320 uczniów z niepełnosprawnościami w wysokości po
1000,00 zł brutto za 1 miesiąc, czyli 10 000,00 zł brutto za
okres 10 miesięcy
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Ile przeznaczymy na ten cel?
Wartość projektu:

24.288.000,00 zł

Dofinansowanie:

23.073.600,00 zł

Wkład własny:

1.214.400,00 zł

Okres realizacji projektu:

01.07.2018 r. – 30.11.2019 r.

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe
Poddziałania XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków
publicznych
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Ile mamy czasu?
• Rekrutacja trwa od 1 do 15 października 2018r.
(tylko 2 tygodnie!!!)
• Stypendium za okres 10 miesięcy od 01.09.2018 do
30.06.2019
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Kolejność działań
Ubieganie się o stypendium

10.2018

Otrzymanie stypendium (I transza)
Sprawozdanie z I transzy
Otrzymanie II transzy
Sprawozdanie z II transzy

12.2018
01-02.2019
03-04.2019
06.2019
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System wsparcia
stypendialnego

Plan prezentacji
1. Kto może otrzymać stypendium?
2. Jakie warunki trzeba spełnić?
3. Co zrobić aby zostać stypendystą?
4. Kiedy zostaną wypłacone pieniądze?
5. Na co mogą być wydatkowane?
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Kto może dostać stypendium?
• uczniowie co najmniej II klasy
– dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
– trzyletnich branżowych szkół I stopnia
– techników
– ogólnokształcących szkół artystycznych:
•
•
•
•
•

ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, liceów sztuk plastycznych,
ogólnokształcących szkół baletowych,
szkół muzycznych II stopnia,
szkół sztuki tańca,
szkół sztuki cyrkowej

mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego z wyłączeniem
szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych !
15

Jakie warunki trzeba spełnić?
• mieć średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich
przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie
świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku
szkolnym 2017/2018;
• nie pobierać innego stypendium na cele edukacyjne
finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
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Co zrobić by otrzymać stypendium?
• Założyć konto przez aplikację znajdującą się na stronie
www.stypendium.lodzkie.pl
• Złożyć wniosek stypendialny wraz z załączeniem skanów
odpowiednich dokumentów za pomocą aplikacji
• Dostarczyć podpisane przez ucznia/rodzica/opiekuna prawnego
i dyrektora szkoły oraz opiekuna dydaktycznego „Potwierdzenie
złożenia wniosku” do Biura Projektu
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Jak wyłonimy stypendystów?
• Ocena formalna
– dokonywana jest przez aplikację, a następnie pracowników Biura
Projektu
– wniosek nie zostanie zakwalifikowany do dalszego rozpatrywania w
momencie błędnego wypełnienia bądź załączenia dokumentów,
które będą inne niż wymagane lub niezgodne z wprowadzonymi
danymi
– uczeń uprawniony jest do jednorazowej poprawy wniosku
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• Ocena merytoryczna (max. 100 pkt)
– średnia ocen min. 4,5 z przedmiotów zawodowych - 45-60 punktów
– inteligentne specjalizacje regionu - 5 punktów
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Energetyka (w tym odnawialne źródła energii),
Informatyka i Telekomunikacja,
Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze,
Medycyna, Farmacja, Kosmetyki,
Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody,
Zaawansowane Materiały Budowlane

– zawód deficytowy określony w Barometrze Zawodów 2018 dla
danego powiatu według miejsca zamieszkania ucznia - 5 punktów
– uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów, turniejów lub
olimpiad - 5-30 punktów

20

10

28.09.2018

11

28.09.2018

Listy rankingowe
• Na podstawie oceny merytorycznej sporządzone zostaną dwie
listy rankingowe
• Pierwszeństwo otrzymywania stypendium mają uczniowie
niepełnosprawni
• Listy będą opublikowane na stronie www.zawodowcy.lodzkie.pl,
a informacja o przyznaniu stypendium zostanie przesłana na
adres mailowy ucznia wskazany przy rejestracji oraz szkoły
wskazany we wniosku
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Kiedy otrzymam stypendium?
Stypendium zostanie przelane na rachunek bankowy po uprzednim:

•

– Uzupełnieniu przez ucznia danych osobowych niezbędnych do podpisania umowy
– Wypełnieniu przez nauczyciela formularza oraz oświadczenia niezbędnego do podpisania
umowy zlecenia
– Podpisaniu umów przez ucznia/rodzica bądź opiekuna prawnego i nauczyciela
– Po opracowaniu IPR i przesłaniu go za pomocą aplikacji w terminie wskazanym w umowie
Wypłacone w 2 transzach

•

– I transza - w wysokości minimum 60% (grudzień 2018)
– II transza – po weryfikacji sprawozdania częściowego
Rozliczenie się ze stypendium:

•

– Dostarczenie sprawozdania z IPR (częściowe, końcowe)
– W ramach stypendium mogą zostać pokryte
w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

wydatki

kwalifikowalne

poniesione

24

12

28.09.2018

Co można sfinansować?
• zakup literatury fachowej, w tym prenumerata i subskrypcje czasopism;
• opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych;
• opłacenie uczestnictwa w kursach językowych; wydatki poniesione na
dojazd na zajęcia;
• opłacenie uczestnictwa w konferencjach, seminariach, obozach
naukowych, wycieczkach edukacyjnych organizowanych na terenie kraju;
• zakup pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania;
• zakup materiałów papierniczych, piśmienniczych itp.;
• opłacenie instalacji i korzystanie z Internetu.
25

zawodowcy.lodzkie.pl
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

APLIKACJA
Województwo Łódzkie/ Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
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stypendium.lodzkie.pl
stypendium.lodzkie.pl
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Rola dyrektora
i opiekuna dydaktycznego

Plan prezentacji
1. Rola dyrektora
2. Rola opiekuna dydaktycznego
3. Jak zorganizować rekrutację na poziomie szkoły
4. Biuro Projektu - jakie wsparcie oferujemy

42
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Obowiązki dyrektora
• Wyznaczenie opiekuna dydaktycznego ucznia
• Poświadczenie własnoręcznym podpisem prawidłowości
danych dotyczących osiągnięć ucznia na „Potwierdzeniu
złożenia wniosku”
• W przypadku rezygnacji opiekuna dydaktycznego niezwłoczne
wskazanie osoby przejmującej sprawowanie opieki
dydaktycznej nad stypendystą i poinformowanie o tym fakcie
Realizatora
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Obowiązki opiekuna dydaktycznego
•

Poświadczenie własnoręcznym podpisem prawidłowości danych
dotyczących osiągnięć ucznia na „Potwierdzeniu złożenia wniosku”

•

Założenie konta w aplikacji i uzupełnienie niezbędnych danych w terminie
7 dni od ogłoszenia list rankingowych

•

Opracowanie ze stypendystą Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR)
i czuwanie nad jego realizacją

•

Opiekun dydaktyczny sprawuje opiekę maksymalnie nad 4 stypendystami

Opiekun otrzyma 500 zł brutto wynagrodzenia za opiekę nad
jednym stypendystą
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Jak rekrutować w szkole?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wytypować pracownika, który zajmie się procesem rekrutacji
Rozwiesić plakaty
Wyłonić uczniów
Przydzielić opiekunów
Zorganizować spotkanie informacyjne
Zapoznać uczniów z regulaminem Projektu
Udostępnić sprzęt informatyczny i pomóc w wypełnieniu wniosku
Przesłać zbiorczo do Biura Projektu „Potwierdzenia złożenia
wniosku”
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Biuro Projektu – co oferujemy?
• Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
₋ telefonicznie
₋ mailowo
₋ osobiście

• Oferujemy:

₋ pomoc merytoryczną
₋ rozwianie wątpliwości
₋ skuteczne rozwiązywanie problemów technicznych

• Organizacja pracy Biura
– Opiekunowie powiatów
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Dane kontaktowe
ul. Gabriela Narutowicza 122
90-145 Łódź
tel. 42 212 34 06
Numery telefonów:

42 212 34 85 – miasto Łódź
42 212 34 65 – powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki
wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański

42 212 32 91 – powiaty: miasto Piotrków Trybunalski, piotrkowski, poddębicki,
radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, miasto Skierniewice

42 212 35 05 – powiaty: tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski
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