
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia 

PLATFORMA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY

UCZNIEM-SZKOŁĄ-PRACODAWCĄ-ORGANEM PROWADZĄCYM

WYMAGANIA FUNKCJONALNE - UŻYTKOWNICY

ZAKŁADKA WYMAGANIE

KONTO UCZNIA Profil winien być zbudowany w oparciu o ujednolicony słownik, tożsamy dla wszystkich elementów platformy;

Profil musi uwzględniać słowa klucze do sprawnej nawigacji po stronie.

Do rejestracji użytkownika konta uczeń winien służyć formularz zawierający pola: adres e-mail (będący loginem), imię i nazwisko, wy -
bór szkoły (wybór dokonywany z listy rozwijanej), data urodzenia, hasło do serwisu. Dodatkowo na końcu formularza muszą znajdo -
wać się elementy re-captcha oraz checkboxy akceptacji regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, regulamin korzystania z
serwisu internetowego, polityki plików cookies oraz potwierdzenia zapoznania się z polityką ochrony prywatności, klauzulą przetwa-
rzania danych osobowych i deklaracją dostępności oraz winien podpisać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Po uzupeł -
nieniu 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.

Automatyczna blokada możliwości rejestracji uczniów poniżej 16 roku życia.

 Aktywacja konta z opcją uprzedniej weryfikacji danych ucznia przez szkołę w przypadku braku akceptacji przez szkołę nastąpi
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blokada konta i usunięcie danych ucznia oraz przekazanie informacji o braku akceptacji na maila podanego przez ucznia.

Po aktywacji konta zalogowany użytkownik winien mieć dostęp do segmentu Moje Konto, gdzie użytkownik powinien mieć możliwość
uzupełnienia dalszych informacji: zawód, telefon, zainteresowanie formą zaangażowania(praktyka/staż/praca/szkolenie/kurs – pole
wielokrotnego wyboru), znajomość języków obcych (pole wielokrotnego wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, inny – pole tekstowe)
oraz planowany termin zakończenia szkoły (z możliwością wyboru daty z kalendarza oraz możliwością edycji w dowolnym czasie).

Jednocześnie po poprawnej rejestracji zalogowany użytkownik winien mieć dostęp do odnośników:

- kreator CV; kreator winien być oparty na formularzu z polami do uzupełnienia, które następnie powinny umożliwiać wygenerowanie
standardowego CV użytkownika w formacie PDF (będzie on udostępniony w formie linku dostępnego dla pracodawcy online). Formu -
larz powinien zawierać wszystkie informacje uzupełnione w poszczególnych polach formularza.

        - kreator powinien zawierać następujące pola typu:

        - imię i nazwisko, datę urodzenia, profil kształcenia (zawód), status (te dane powinny być uzupełniane automatycznie na pod -
stawie konta ucznia)

- wykształcenie

- wyniki egzaminów zawodowych (pole nieobowiązkowe)

- planowana data zakończenia szkoły zawodowej (technikum, szkoła branżowa)
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- doświadczenie

- języki obce

- umiejętności dodatkowe

- zainteresowania

System powinien umożliwiać aktualizację CV w dowolnym momencie.

- poczta wewnętrzna; platforma powinna zawierać mechanizm do wymiany wiadomości pomiędzy grupami użytkowników działający
na zasadzie wewnątrz-platformowej wymiany wiadomości (skrzynka odbiorcza, skrzynka nadawcza, wysłane, wersje robocze),

-  moje konto; platforma powinna umożliwiać uzupełnienia i modyfikacje zespołu pól, które są widoczne w publicznym profilu użyt-
kownika (wspomniane wcześniej), w tym również zmiana hasła oraz zmiana adresu e-mail (ta funkcjonalność winna być potwierdzana
e-mailem aktywacyjnym)

- dodatkowo w tej zakładce użytkownik powinien mieć możliwość wyrażenia zgody na otrzymywania notyfikacji w serwisie o
pojawieniu się oferty praktyki/stażu/oferty pracy/szkolenia/kursu zgodnego z profilem kształcenia użytkownika oraz wyborem
w polu zainteresowanie formą zaangażowania.

- użytkownik powinien mieć możliwość otrzymywania informacji o wydarzeniach (newslettera) po wyrażeniu zgody – pole wy -
boru tak/nie
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- wyszukaj ogłoszenie; zakładka winna przekierowywać  do zakładki ogłoszenia

- zakładka ta powinna działać na zasadzie wyszukiwarki z następującymi filtrami:

 po rodzaju usługi (pole wielokrotnego wyboru, praktyka/staż/oferta pracy/szkolenie/kurs) – po wybraniu opcji powinny
wyświetlić się dane oferty z przedsiębiorstw (będących użytkownikami platformy) ze wszystkich branż; użytkownik powi-
nien móc otworzyć dowolne z ogłoszeń, a informacja o autorze ogłoszenia powinna być podlinkowana pod publiczny pro-
fil firmy zamieszczającej ogłoszenie,

 po branży/zawodzie (pole wielokrotnego wyboru, pola zdefiniowane w oparciu o ujednolicony słownik dostarczony przez
Zamawiającego) – po wybraniu tej opcji powinny wyświetlają się wszystkie oferty (praktyka/staż/oferta pracy) jedynie z
zaznaczonej branży/zawodzie, użytkownik powinien móc otworzyć dowolne z ogłoszeń, a informacja o autorze ogłosze -
nia powinna być podlinkowana pod publiczny profil firmy zamieszczającej ogłoszenie,

 po nazwie firmy – po uzupełnieniu pola przez użytkownika powinny wyświetlić się te ogłoszenia, których autor ma w na-
zwie znaki wpisane przez użytkownika w pole nazwa firmy, użytkownik powinien móc otworzyć dowolne z ogłoszeń, a in -
formacja o autorze ogłoszenia powinna być podlinkowana pod publiczny profil firmy zamieszczającej ogłoszenie,

- dodatkowo wszystkie ogłoszenia winny mieć możliwość szybkiej odpowiedzi na ogłoszenie przez użytkownika poprzez funk-
cje: „skontaktuj się z ogłoszeniodawcą” (za pomocą poczty wewnętrznej)

Profil ucznia powinien być aktywny przez  rok licząc od wpisanego przez ucznia terminu zakończenia edukacji. Po tym czasie profil wi-
nien być usunięty z systemu – anonimizacja danych oraz usunięcie historii wiadomości, wyszukiwani i zamieszczonych plików.

KONTO SZKOŁY Rejestracja tego typu konta powinna być możliwa tylko przez administratora platformy z następującymi danymi: nazwa szkoły, dane
teleadresowe, login, hasło.
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Po przekazaniu szkole danych dostępowych, użytkownik powinien mieć możliwość:

- wprowadzenia informacji o szkole (szczegóły znajdują się w załączniku nr 1 – zakładka szkoły),

- uzupełnienia kontaktu dla przedsiębiorców,

- wybrania z listy wielokrotnego wyboru szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół,

- wybranie nauczanych zawodów (zgodnie ze słownikiem, pole wielokrotnego wyboru),

Użytkownik konta szkoły winien mieć możliwość dodawania subkont dla nauczycieli (poprzez stosowny odnośnik z zakładki Moje Kon-
to)

- szkoła winna mieć możliwość utworzenia  subkont dla nauczycieli;

- formularz rejestracji dla subkonta winien być uzupełniany przez użytkownika konta szkoły i zawierać informacje: imię i nazwisko, e-
mail, hasło, nauczany przedmiot;

- po utworzeniu powinien być wysyłany e-mail na podany adres do aktywacji subkonta, po aktywacji nowy użytkownik powinien móc
się samodzielnie logować do serwisu po podpisaniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

- subkonto nauczyciela zawiera dane uzupełnione przez szkołę oraz pole szkoła uzupełniane automatycznie (zgodne z kontem szkoły,
która profil rejestrowała);
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- użytkownik konta szkoła powinien mieć stały podgląd utworzonych subkont oraz posiadać możliwość ich usuwania;

- subkonta nauczycieli winny być widoczne dla innych użytkowników, powinny posiadać dostęp do poczty wewnętrznej oraz winny
umożliwiać przeglądanie treści portalu na tych samych zasadach jak użytkownik szkoły.

Po zalogowaniu widoczne są odnośniki: 

- poczta wewnętrzna; platforma powinna zawierać mechanizm do wymiany wiadomości pomiędzy grupami użytkowników działający
na zasadzie wewnątrz-platformowej wymiany wiadomości (skrzynka odbiorcza, skrzynka nadawcza, wysłane, wersje robocze),

- moje konto:

 Użytkownik powinien mieć możliwość uzupełnienia i modyfikacji zestawu pól, które widoczne są w profilu szkoły,
 Użytkownik powinien mieć możliwość edycji treści w zakładce szkoły (do akceptacji przez administratora)
 Użytkownik winien mieć możliwość akceptacji otrzymywania notyfikacji o nowych ogłoszeniach dotyczących kształco-

nych zawodów oraz wyrażenia zgody na newsletter
- wyszukaj ogłoszenie; zakładka winna przekierowywać  do zakładki ogłoszenia – działanie analogicznie jak dla konta ucznia

- dodaj ogłoszenie:

- ogłoszenie stażu - winno zawierać pola typu: zawód (pole wielokrotnego wyboru), tygodniowy wymiar stażu w godzinach, infor-
macja o refundacji stażu (pole wyboru Tak/Nie), liczba osób poszukujących stażu, telefon, e-mail (z opcją uzupełnij automatycznie
– po kliknięciu powinny automatycznie uzupełnić się dane osoby kontaktowej z profilu szkoły). Po zatwierdzeniu użytkownik po -
winien zobaczyć podgląd ogłoszenia z opcją naniesienia poprawek oraz publikacji. Gotowe ogłoszenie powinno składać się z na -
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stępujących części: nazwa szkoły, opis szkoły (z profilu konta szkoły), informacje wpisane do formularza tworzącego ogłoszenie

- ogłoszenie praktyki - winno zawierać pola typu: zawód (pole wielokrotnego wyboru), tygodniowy wymiar praktyk w godzinach,
liczba osób poszukujących praktyki, osoba do kontaktu – imię i nazwisko, telefon, e-mail (z opcją uzupełnij automatycznie – po
kliknięciu powinny automatycznie uzupełnić się dane osoby kontaktowej z profilu szkoły). Po zatwierdzeniu użytkownik powinien
zobaczyć podgląd ogłoszenia z opcją naniesienia poprawek oraz publikacji. Gotowe ogłoszenie powinno składać się z następują-
cych części: nazwa szkoły, opis szkoły (z profilu konta szkoły), informacje wpisane do formularza tworzącego ogłoszenie

- ogłoszenie szkolenia/kursu - winno zawierać pola typu: grupa docelowa, liczba miejsc, opis szkolenia/kursu, osoba do kontaktu –
imię i nazwisko, telefon, e-mail (z opcją uzupełnij automatycznie – po kliknięciu powinny automatycznie uzupełnić się dane osoby
kontaktowej z profilu szkoły). Gotowe ogłoszenie powinno składać się z następujących części: nazwa szkoły, opis szkoły (z profilu
konta szkoły), informacje wpisane do formularza tworzącego ogłoszenie

- ogłoszenie dla firm – winno zawierać pola typu: forma poszukiwanej współpracy: tworzenia klas patronackich, doposażenia bazy
technodydaktycznej szkoły, pracowni zawodowych, ośrodków egzaminacyjnych, szkoleń zawodowych, branżowych dla uczniów i
nauczycieli,  wizyt  zawodoznawczych,  stypendiów fundowanych,  konkursów  zawodowych,  organizowania  staży  zawodowych,
praktyk zawodowych, inne (lista wielokrotnego wyboru); przy wyborze kategorii inne powinno odblokować się dodatkowe pole
do określenia innej formy współpracy; opis/zakres poszukiwanej współpracy, osoba do kontaktu – imię i nazwisko, telefon, e-mail
(z opcją uzupełnij automatycznie – po kliknięciu powinny automatycznie uzupełnić się dane osoby kontaktowej z profilu szkoły).
Gotowe ogłoszenie powinno składać się z następujących części: nazwa szkoły, opis szkoły (z profilu konta szkoły),  informacje wpi -
sane do formularza tworzącego ogłoszenie.
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- wyszukaj firmę – odsyła do zakładki pracodawcy

- statystyki; w tej zakładce użytkownik powinien mieć możliwość wyboru zmiennych do wygenerowania raportu. Zmienne muszą do-
tyczyć minimum:

- liczby uczniów zarejestrowanych na platformie z daną szkołą w profilu, w uszczegółowieniu do zawodu,

- liczbę aktywnych użytkowników z daną szkołą w profilu (logowanie min. 1x w miesiącu),

- liczby ogłoszeń dotyczących zawodów w których kształci dana szkoła,

- liczba pracodawców wyrażających chęć współpracy ze szkołą w danym zawodzie.

Konto szkoły może zostać usunięte jedynie przez administratora platformy.

KONTO FIRMY

 

Rejestracja użytkownika powinna odbywać się poprzez formularz oraz zawierać różne stopnie szczegółowości rejestracji.

Minimalne wymagania niezbędne do uzyskania statusu użytkownika zalogowanego (rejestracja podstawowa) winny być następujące:
nazwa firmy, e-mail (będący loginem), hasło do serwisu, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, telefon, osoba do kontaktu: imię i nazwi -
sko, telefon, e-mail, akceptacja regulaminów i podpisana umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną.

Po przesłaniu danych powinien zostać wygenerowany e-mail do potwierdzenia rejestracji konta. 

Dane, od których podania powinna być uzależniona możliwość skorzystania z pełnego zakresu funkcjonalności platformy (rejestracja
pełna): sektor, branża, typ działalności,  zwięzły opis firmy, poszukuję praktykantów/stażystów, pracowników w zawodach: (lista wie -
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lokrotnego wyboru zgodnie ze słownikiem). Na koncie firmowym powinna istnieć możliwość dodania logotypu, który może być pod -
linkowany. System powinien umożliwiać aktualizację zamieszczonych danych w dowolnym momencie.

 Aktywacja konta wymaga weryfikacji przez Szkołę lub Urząd Miasta Lublin (opcja możliwa do wyłączenia).

Po rejestracji podstawowej zalogowany użytkownik powinien mieć dostęp do odnośników:

- poczta wewnętrzna; platforma powinna zawierać mechanizm do wymiany wiadomości pomiędzy grupami użytkowników działający
na zasadzie wewnątrz-platformowej wymiany wiadomości (skrzynka odbiorcza, skrzynka nadawcza, wersje robocze),

- moje konto – użytkownik powinien mieć możliwość uzupełnienia i modyfikacji zespołu pól, które są widoczne w profilu użytkownika;
każde pole powinno zawierać checkbox z informacją czy dana treść powinna znajdować się w profilu publicznym firmy (widocznym
dla innych użytkowników portalu) za wyjątkiem ogłoszeń, które powinny być widoczne wyłącznie użytkowników zalogowanych.

Dodatkowo w profilu powinny być dostępne opcje wyrażenia zgody na otrzymywanie notyfikacji o nowych ogłoszeniach pasujących
do profilu firmy oraz zgoda na newsletter.

- wyszukaj szkołę – otwiera zakładkę szkoły

Po rejestracji pełnej i po aktywacji konta zalogowany użytkownik winien mieć dodatkowo  dostęp do:

- dodaj ogłoszenie – odnośnik powinien otwierać podstronę umożliwiająca wybór typu ogłoszenia do dodania:

- ogłoszenie o pracę – winno zawierać pola typu: zawód (pole wielokrotnego wyboru), wymiar etatu (pole wyboru: pełny lub część),
wymagania obowiązkowe, wymagania dodatkowe, proponowany przedział wynagrodzenia miesięcznego brutto, liczba wolnych
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etatów, osoba do kontaktu – imię i nazwisko, telefon, e-mail (z opcją uzupełnij automatycznie – po kliknięciu powinny automa -
tycznie uzupełnić się dane osoby kontaktowej z profilu firmy). Po zatwierdzeniu użytkownik powinien zobaczyć podgląd ogłosze -
nia z opcją naniesienia poprawek oraz publikacji. Gotowe ogłoszenie powinno składać się z następujących części: nazwa firmy,
opis firmy (z profilu konta firmy), informacje wpisane do formularza tworzącego ogłoszenie

- ogłoszenie stażu - winno zawierać pola typu: zawód (pole wielokrotnego wyboru), tygodniowy wymiar stażu w godzinach, wyma -
gania, proponowane wynagrodzenie brutto (o ile staż jest płatny), liczba wolnych miejsc na staż, osoba do kontaktu – imię i na -
zwisko, telefon, e-mail (z opcją uzupełnij automatycznie – po kliknięciu powinny automatycznie uzupełnić się dane osoby kontak -
towej z profilu firmy). Po zatwierdzeniu użytkownik powinien zobaczyć podgląd ogłoszenia z opcją naniesienia poprawek oraz pu -
blikacji. Gotowe ogłoszenie powinno składać się z następujących części: nazwa firmy, opis firmy (z profilu konta firmy), informacje
wpisane do formularza tworzącego ogłoszenie

- ogłoszenie praktyki - winno zawierać  pola typu: zawód (pole wielokrotnego wyboru), tygodniowy wymiar praktyk w godzinach,
liczba wolnych miejsc na praktyki, osoba do kontaktu – imię i nazwisko, telefon, e-mail (z opcją uzupełnij automatycznie – po klik -
nięciu powinny automatycznie uzupełnić się dane osoby kontaktowej z profilu firmy). Po zatwierdzeniu użytkownik powinien zo-
baczyć podgląd ogłoszenia z opcją naniesienia poprawek oraz publikacji. Gotowe ogłoszenie powinno składać się z następujących
części: nazwa firmy, opis firmy (z profilu konta firmy), informacje wpisane do formularza tworzącego ogłoszenie

- ogłoszenie szkolenia/kursu - winno zawierać  pola typu: grupa docelowa, liczba miejsc, opis szkolenia/kursu, osoba do kontaktu –
imię i nazwisko, telefon, e-mail (z opcją uzupełnij automatycznie – po kliknięciu powinny automatycznie uzupełnić się dane osoby
kontaktowej z profilu firmy). Gotowe ogłoszenie powinno składać się z następujących części: nazwa firmy, opis firmy (z profilu
konta firmy), informacje wpisane do formularza tworzącego ogłoszenie
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- ogłoszenie dla szkół – winno zawierać pola typu: forma poszukiwanej współpracy: tworzenia klas patronackich, doposażenia bazy
technodydaktycznej szkoły, pracowni zawodowych, ośrodków egzaminacyjnych, szkoleń zawodowych, branżowych dla uczniów i
nauczycieli,  wizyt  zawodoznawczych,  stypendiów fundowanych,  konkursów  zawodowych,  organizowania  staży  zawodowych,
praktyk zawodowych, inne (lista wielokrotnego wyboru); przy wyborze kategorii inne powinno odblokować się dodatkowe pole
do określenia innej formy współpracy; opis/zakres poszukiwanej współpracy, osoba do kontaktu – imię i nazwisko, telefon, e-mail
(z opcją uzupełnij automatycznie – po kliknięciu powinny automatycznie uzupełnić się dane osoby kontaktowej z profilu firmy).
Gotowe ogłoszenie powinno składać się z następujących części: nazwa firmy, opis firmy (z profilu konta firmy), informacje wpisa -
ne do formularza tworzącego ogłoszenie.

Wszystkie ogłoszenia powinny zawierać możliwość szybkiej odpowiedzi na ofertę poprzez funkcje „skontaktuj się z ogłoszeniodawcą” (za
pomocą poczty wewnętrznej).

- wyszukaj kandydata – zakładka winna być dostępna jedynie z konta firmy. Po otwarciu użytkownik winien mieć możliwość wyboru spo-
śród następujących filtrów: zawód (lista wielokrotnego wyboru), szkoła, zainteresowany (praca, praktyka, staż – pole wielokrotnego wy-
boru), klasa, języki obce (angielski, niemiecki, rosyjski, inny – pole wyboru, po zaznaczeniu opcji inny powinno pojawić się pole z możli -
wością wpisania tekstu).

Ponadto platforma powinna mieć moduł umożliwiający wygenerowania po zakończeniu praktyki/stażu formularza opinii o uczniu i  prze-
słania jej zarówno do ucznia, jak i do szkoły.

KONTO  URZĘDU
MIASTA LUBLIN

Profil powinien być niewidoczny dla pozostałych użytkowników. Konta mające na celu merytoryczne administrowanie platformy.

Użytkownicy powinni być dodawani przez administratora i przypisany do grupy UM Lublin. Powinny posiadać wgląd i możliwość edycji
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wszystkich elementów strony. 

Użytkownicy tego typu konta powinni mieć możliwość generowania raportów dotyczących co najmniej:

- liczby użytkowników i liczby aktywnych użytkowników (logowanie min. 1x w miesiącu),

- liczby użytkowników poszczególnych typów (dane aktualne i historyczne), w przypadku konta szkoła wraz z wykazem szkół wchodzą -
cych w skład Zespołu Szkół,

- liczby ogłoszeń w serwisie (dane aktualne i historyczne),

- statystyki dotyczące wykorzystania funkcji „skontaktuj się z ogłoszeniodawcą” – w rozbiciu na poszczególne firmy, branże, zawody,
szkoły,
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