
Elementy przytwierdzone do strony głównej (nie w formie zakładki) Strona główna

Panel logowania Wydarzenia Szkoły Pracodawcy Nauka i praca Ogłoszenia Wsparcie Urzędu Projekty

Konto firmy Konto szkoły Konto ucznia Spis szkół Spis pracodawców Spis zawodów

Profil ucznia Profil szkoły Profil firmy

Kreator CV Poczta wewnętrzna Wyszukaj ogłoszenie Moje konto Wyszukaj ogłoszenie Moje konto Poczta wewnętrzna Wyszukaj firmę Statystyki Moje konto Dodaj ogłoszenie Wyszukaj kandydata Wyszukaj szkołę Poczta wewnętrzna

Otwiera zakładkę szkoły.

Stale przytwierdzony z boku 
strony. Jeden panel dla wszystkich 

typów użytkowników. Po 
zalogowaniu zmiana nazwy na 

"Moje konto" i przenosi do panelu 
sterowania profilem. Osobny 

przycisk pod panelem do 
rejestracji nowego konta. Po 

kliknięciu w rejestrację otwiera się 
strona z opcją wyboru typu konta: 

"rejestracja konta ucznia, 
założenie konta firmy" - pole 

wyboru,re-captcha oraz checkboxy 
akceptacji regulaminu serwisu oraz 

potwierdzenia zapoznania się z 
polityką prywatności, klauzulą 

przetwarzania danych osobowych i 
przycisk zatwierdzający. Zgodnie z 

zał. nr 1

widoczne bez logowania           
Stale przytwierdzony do strony. 
Panel, na którym będą pojawiać 
się ważne, hasłowe informacje 

dotyczące platformy i jej 
użytkowników (np. informajce o 
drzwiach otwartych w szkołach, 

konkursach, ofertach staży u 
pracodawców). Więcej informacji 

będzie można otrzymać po 
zalogowaniu. Zgodnie z zał. nr 1

(Pod nazwą szkoła mieści 
się zespół szkół) 

widoczne bez logowania 
Prowadzi do spisu szkół 

biorących udział w 
projekcie. Podstrona 

zawierać powinna 
alfabetyczny spis szkół 

biorących udział w 
projekcie, z aktywnymi 
odnośnikami do profilu 
poszczególnych szkół. 

Dla użytkowników 
powinna być możliwość 

filtrowania szkół po 
określonych 
parametrach 

(zawodach). Zgodnie z 
zał. nr 1

widoczne bez logowania 
Podstrona z 

aflabetycznym spisem 
pracodawców biorących 

udział w projekcie. 
Nazwy powinny być 

podlinkowane do 
profilów firm. Podstrona 
powinna zawierać opcję 

filtrowania po 
parametrach 

szczegółowych (branża, 
nazwa) Zgodnie z zał. nr 

1

widoczne bez logowania 
Rynek pracy

Podstrona zawierająca 
szereg aktualnych 

informacji o  lubelskim 
rynku pracy oraz 

przykładowe raporty 
wynagrodzeń, statystyki 

od MUP i WUP w 
Lublinie, raporty 

płacowe od loklanych 
firm HR Zgodnie z zał. nr 

1

widoczne bez logowania 
Działalność gospodarcza

Podstrona z 
informacjami o 

sposobach założenia 
własnej działalności, 

inkubatorach 
przedsiębiorczości, 
startupy, programy 

wsparcia Zgodnie z zał. 
nr 1

widoczne bez logowania
Kształcenie w zawodach

Informacje o systemie 
kształcenie 

zawodowego, oferty w 
zakresie kształcenia w 

zawodach z 
odniesieniem do 

zakładki szkoły w portalu

Informacja o zawodach
Zgodnie z zał. nr 1

Zakładka winna być widoczna po 
zalogowaniu i działać na zasadzie 
wyszukiwarki, dającej możliwość 
zaawansowanego wyszukiwania 
ofert zamieszczonych w portalu 

ofert praktyk/staży/pracy/kursów/
szkoleń z zaawansowanymi 

możliwościami filtrowania po: 
Typie ogłoszenia (praktyka, staż, 
praca, współpraca), Zawodzie, 

Nazwie szkoły lub firmy, Branży, 
Dacie dodania. System ogłoszeń 

powinien zawierać funkcjonalność 
automatycznej dezaktywacji 
poszczególnych ogłoszeń po 

ustalonym terminie z możliwością 
usuwania wcześniej oraz 

automatycznego przypominanie 
ogłoszeniodawcom o 

nadchodzącym terminie 
upływania ważności ogłoszenia. 

Zgodnie z zał. nr 1

Widoczna bez 
logowania. Dedykowana 

dla przedsiębiorców 
podstrona z 

informacjami o 
rodzajach wsparcia, jakie 

mogą uzyskać 
przedsiębiorcy z 
poszczególnych 

jednostek Urzędu 
biorących udział w 

projekcie wraz z zdanymi 
kontaktowymi do 

poszczególnych osób. 
Zgodnie z zał. nr 1

Widoczna bez logowania. 
Informacje, o realizowanych przez 

Gmine Lublin, projektach z 
kształcenia zawodowego, w tym 

informacje o założeniach 
realizowanego projektu, w 
ramach którego powstała 

Platforma Współpracy, celach, 
sekcji pytań i odpowiedzi oraz 

danych kontaktowych do 
administratorów projektu Zgodnie 

z zał. nr 1

Konto Urzędu Miasta 
Lublin

Użytkownicy dodawani 
przez administratora, 

przypisany do grupy UM 
Lublin,  sprawujący 

nadzór nad 
prawidłowym 

funkcjonowaniem 
serwisu. Mają wgląd i 

możliwość edycji 
wszystkich elementów 
strony. Dla pozostałych 
użytkowników te konta 

są niewidoczne. Zgodnie 
z zał. nr 2

Formularz zawierający 
następujące dane: 

nazwa firmy, e-mail 
(będący loginem), 

hasło do serwisu, nip, 
regon, krs, adres 
siedziby, telefon, 

osoba do kontaktu: 
imię i nazwisko, 
telefon, e-mail, 

akceptacja 
regulaminów i zgoda 

na przetwarzanie 
danych. Zgodnie z zał. 

nr 2

Konto tworzone przez 
administratora z uzupełnieniem 
następujących danych: nazwa 

szkoły, dane teleadresowe, login 
(e-mail), hasło. Dodatkowo re-

captcha oraz checkboxy akceptacji 
regulaminu serwisu oraz 

potwierdzenia zapoznania się z 
polityką prywatności i klauzulą 

przetwarzania danych osobowych. 
Zgodnie z zał. nr 2

Do rejestracji użytkownika konta 
uczeń winien służyć formularz 
zawierający pola: adres e-mail 

(będący loginem), imię i 
nazwisko, wybór szkoły (wybór 
dokonywany z listy rozwijanej), 

data urodzenia, hasło do serwisu. 
Dodatkowo na końcu formularza 
muszą znajdować się elementy 

re-captcha oraz checkboxy 
akceptacji regulaminu serwisu 
oraz potwierdzenia zapoznania 

się z polityką prywatności i 
klauzulą przetwarzania danych 
osobowych. Po uzupełnieniu 

danych przez użytkownika, na 
wskazany adres e-mail winien być 

przesyłany link do aktywacji 
konta – do momentu aktywacji 
konta użytkownika, utworzone 

konto powinno być nieaktywne i 
zablokowane do dalszej edycji.

Alfabetyczny spis szkół, z 
opcją filtrowania listy i 
aktywnymi linkami do 

profili szkół

Alfabetyczny spis 
pracodawców, z opcją 

filtrowania listy i 
aktywnymi linkami do 

profili firm

Alfabetyczny spis 
zawodów, które są 

nauczane w szkołach w 
Lublinie.

Szczegóły 
odnośnie 
tego typu 

konta 
znajdują się 
w Zał. nr 2 

Szczegóły odnośnie tego 
typu konta znajdują się 

w Zał. nr 2 

Szczegóły odnośnie tego 
typu konta znajdują się 

w Zał. nr 2 

Dostęp poprzez 
przeglądarkę, oparty na 

uzupełnianiu 
określonych pół 

służących 
wygenerowaniu 

standardowego formatu 
CV w pdf - szczegóły 

znajdują się w zał. Nr 2

Mechanizm do 
wymiany wiadomości 

pomiędzy grupami 
użytkowników - 

rodzaj poczty 
wewnętrznej

Odsyła bezpośrednio do zakładki 
ogłoszenia -szczegóły znajdują się 

w zał. Nr 2

Zawiera zestaw pól do 
uzupełnienia, które są widoczne 

w publicznym profilu 
użytkownika. Pola opisane w 

załączniku nr 2.

Odsyła bezpośrednio do 
zakładki ogłoszenia

Zawiera zestaw pól do 
uzupełnienia, które są 

widoczne w publicznym 
profilu użytkownika. 

Pola opisane w 
załączniku nr 2.

Mechanizm do wymiany 
wiadomości pomiędzy 

grupami użytkowników - 
rodzaj poczty 
wewnętrznej

Otwiera zakładkę 
pracodawcy.

Użytkownik powinien 
mieć możliwość wyboru 

zmiennych do 
wygenerowania raportu. 
Zmienne muszą dotyczyć 

minimum:
- liczby uczniów 

zarejestrowanych na 
platformie z daną szkołą 

w profilu
- liczbę aktywnych 

użytkowników z daną 
szkołą w profilu 

(logowanie min. 1x w 
tygodniu)

- liczby ogłoszeń 
dotyczących zawodów w 

których kształci dana 
szkoła

Zawiera zestaw pól do 
uzupełnienia, które są 

widoczne w publicznym 
profilu użytkownika. Pola 
opisane w załączniku nr 2.

Otwiera dedykowaną 
podstronę z 

formularzem do 
uzupełnienia celem 

dodania ogłoszenia w 
sekcji ogłoszenia - 

szczegóły znajdują się w 
zał. Nr 2

Zakładka winna być dostępna 
jedynie z konta firmy. Po otwarciu 

użytkownik winien mieć 
możliwość wyboru spośród 

następujących filtrów: zawód (lista 
wielokrotnego wyboru), szkoła, 

zainteresowany (praca, praktyka, 
staż – pole wielokrotnego 

wyboru), klasa (od 1 do 5 roku 
nauki – pole wielokrotnego 

wyboru), języki obce (angielski, 
niemiecki, rosyjski, inny – pole 

wyboru, po zaznaczeniu opcji inny 
powinno pojawić się pole z 

możliwością wpisania tekstu).

Mechanizm do wymiany 
wiadomości pomiędzy 

grupami użytkowników - 
rodzaj poczty 
wewnętrznej
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