Projekt „Mój Profil”
- wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt
z rzeczywistym środowiskiem pracy
Cele:
1. Wsparcie uczniów szkoły podstawowej i klas III gimnazjum w wyborze
dalszej ścieżki kształcenia lub zawodu - Ustawa Prawo oświatowe z dnia
14 grudnia 2016 r. - t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996, ze zm.).
2. Włączenie pracodawców i organy prowadzące szkoły w realizację
szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego - Ustawa z dnia 10 maja
2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162),
Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 996, ze zm.).
3. Wsparcie doradców zawodowych w realizacji zadań wynikających
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1675).
Odbiorcy:
Odbiorcami projektu są uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych
ora uczniowie klas trzecich gimnazjów.
Założenie ogólne:
1. Klasa lub grupa uczniów z danej szkoły uczestniczy
w wycieczce/wycieczkach zawodoznawczych w firmie/firmach
znajdujących się w bazie firm www.ko.rzeszow.pl
2. Organizacja wycieczki (tj. ustalenie terminu, liczby uczniów, prezentacji
zawodów występujących w obszarze działania firmy, itp.) odbywa się na
zasadzie ścisłej współpracy między doradcą zawodowym danej szkoły,
a koordynatorem projektu wskazanym przez firmę.
3. Organizacja wycieczki jest dokumentowana przez szkołę zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Zadania Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
1. Przygotowanie karty informacyjnej dla przedsiębiorcy deklarującego chęć
współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjami z województwa
podkarpackiego.

2. Utworzenie bazy firm i udostępnienie jej na stronie internetowej
www.ko.rzeszow.pl do wykorzystania przez szkoły.
3. Współpraca z JST w celu promocji Projekt „Mój Profil” - wsparcie
uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt
z rzeczywistym środowiskiem pracy - przedsięwzięcia Podkarpackiego
Kuratora Oświaty.
4. Działania informacyjno-szkoleniowe dla doradców zawodowych.
5. Monitorowanie szkół w zakresie organizacji wycieczek zawodoznawczych
- prezentowanie dobrych praktyk.
6. Utworzenie internetowej bazy szkół zawodowych w województwie
podkarpackim.
Zadania Szkół:
1. Przygotowanie przez doradcę zawodowego planu wycieczek
edukacyjnych dla klas lub grupy uczniów, w uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły w firmach zgłoszonych w bazie pracodawców na stronie
ko.rzeszow.pl oraz z organem prowadzącym w zakresie organizacji
dowozu do firmy.
2. Rezerwowanie terminu wycieczek oraz uzgodnienie ramowego programu
wycieczki z koordynatorem projektu ze strony przedsiębiorstwa.
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki zawodoznawczej zgodnie
z ramowym programem.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczki, w tym
odpowiedniej liczby opiekunów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją wycieczki na
podstawie obowiązujących przepisów.
Zadania Pracodawców:
1. Rejestracja na stronie ko.rzeszow.pl w bazie firm deklarujących
współpracę ze szkołami.
2. Wyznaczenie pracownika do kontaktu ze szkołą.
3. Przeprowadzenie wycieczki zgodnie z uzgodnionym planem wizyty
w czasie zarezerwowanym przez szkołę.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek na terenie
zakładu pracy, w tym przeprowadzenie instruktażu nt. zasad
bezpieczeństwa poruszania się podczas prezentacji stanowisk pracy.
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