
 
 
 
 
 
 

Cz owiek – najlepsza inwestycja  

 
Czy szko y zawodowe mog  sta  si  alternatyw  dla szkó  ogólnokszta cych? 
 
 
 Ju  ponad sze  miesi cy uczniowie zawodowych szkó  ponadgimnazjalnych Powiatu 

bickiego korzystaj  z dzia  zaplanowanych w projekcie „Podkarpacie stawia 

na zawodowców”. Liderem projektu jest Wojewódzki Urz d Pracy w Rzeszowie, a jego partnerem 

Powiat D bicki, st d wszystkie szko y zawodowe  powiatu mia y mo liwo  przy czenia si  

do realizacji projektu. Dotychczas z ogólnej, pozyskanej przez powiat kwoty 3 mln 800 tys. z  

wykorzystano w ramach podj tych  przedsi wzi  projektowych ponad 500 tys.  A wszystko 

z my  o uatrakcyjnieniu oferty edukacyjnej szkó  zawodowych, podniesieniu jako ci ich 

kszta cenia, nawi zaniu ci lejszej wspó pracy z lokalnymi zak adami pracy oraz doposa eniu 

pracowni zawodowych.  

 W pierwszym etapie realizacji projektu po ono nacisk na dzia ania edukacyjne. 

Od wrze nia 2012 r. w ofercie szkó  zawodowych pojawi y si  propozycje zaj  dodatkowych dla 

odzie y. Koszty tych zaj  oraz dodatkowych szkole  i kursów pokrywane s  z bud etu projektu.  

148 uczniów ucz szczaj cych w Zespole Szkó  nr 2 w D bicy do technikum informatycznego, 

elektronicznego oraz elektrycznego bra o udzia  w dodatkowych lekcjach z matematyki, j zyka 

angielskiego zawodowego oraz przedmiotów zawodowych. Korzystaj cy z wymienionych  form 

wsparcia zostali wyposa eni w podr czniki i materia y szkoleniowe. Podobnie w Zespole Szkó  

Ekonomicznych w D bicy - 164 uczniów, uczestnicz c w cyklach ró nych zaj  dodatkowych, 

podnosi o swe kwalifikacje w zakresie zdobywanego zawodu. M odzie  z Zespo u Szkó  

w Brzostku szlifowa a natomiast znajomo  j zyka angielskiego i niemieckiego pod k tem jego 

przydatno ci w pracy zawodowej. 

 W ramach projektu szko y wysz y tak e z ofert  szkole  uzupe niaj cych kwalifikacje 

zawodowe  uczniów. W Zespole Szkó  Zawodowych nr 1 w D bicy przyszli technicy budownictwa  

brali udzia  w szkoleniach „Wycena robót budowlanych w programie „Zuzia” oraz  „Wspomaganie 

projektowania konstrukcji budowlanych w programie „Specbud”, natomiast uczniowie z klasy 

kszta cej techników mechaniki samochodowej  w szkoleniu „Obs uga programu serwisowego 

dla warsztatu samochodowego”. 23 uczniów tej szko y oraz 10 z Zespo u Szkó  Ekonomicznych 

rozpocz o kurs prawa jazdy. W Zespole Szkó  nr 2 49 uczniów uko czy o specjalistyczny kurs 



SEP, który zako czy si  egzaminem. W Zespole Szkó  Ekonomicznych 148 uczniów wzi o udzia   

w szkoleniu „Obs uga kas fiskalnych”, a Zespó  Szkó  w Brzostku zorganizowa  dla 15 uczniów 

kurs barmana, dla kolejnych 14 kurs kelnera i dla 15 kurs obs ugi kas fiskalnych. Z podobnej jak 

w Brzostku oferty skorzystaj   niebawem uczniowie Zespo u Szkó  w Pustkowie – Osiedlu.  

 W ramach projektu nie tylko uczniowie uczestnicz  w dodatkowych szkoleniach – równie  

nauczyciele mog  podnosi  kwalifikacje zawodowe. W Zespole Szkó  Zawodowych nr 1  pi ciu 

nauczycieli uko czy o szkolenie z kosztorysowania robót budowlanych w programie „Zuzia”.  

 Jednym z celów projektu jest równie  rozbudowanie sieci doradztwa zawodowego 

w powiecie, st d 80 uczniów Zespo u Szkó  nr 2 mia o mo liwo  skorzystania z fachowej pomocy 

doradcy zawodowego przy planowaniu  cie ki dalszego kszta cenia.  

 Nauka zawodu to nie tylko przekazywanie teorii, to równie  praktyki przy warsztacie, 

niestety, cz sto organizowane poza zak adami pracy. Aby nawi za ci lejsze kontakty 

z pracodawcami projekt przewiduje dla uczniów dodatkow  praktyk  zawodow  w zak adach 

us ugowych lub produkcyjnych. Od wrze nia ubieg ego roku 285 uczniów szkó  zawodowych 

powiatu uczestniczy o w dodatkowych praktykach, mi dzy innymi w takich firmach jak: Ventor 

Sp.z o.o., Zak ad Budowlany Euro – Bud, P.H. Autozbyt, F.U.H. Adam Korze , Zak ad 

Mechaniczny RUFUS czy  Tikkurila Polska S.A. Pi dziesi ciu uczniów z  Zespo u Szkó  

Zawodowych w Pustkowie – Osiedlu, ucz cych si  w zawodach hotelarz oraz kucharz, dzi ki 

projektowi mia o mo liwo  odbycia praktyki zawodowej w Domu Wczasowym w Zakopanem. 

Do ko ca stycznia 2013 r. udzia  w projekcie rozpocz o 676 uczestników, zako czy o - 329, 

natomiast 347 uczestników  kontynuuje dzia ania projektowe. Liczby te wci  ulegaj  zmianie 

w zwi zku z w czaniem si  w dzia ania projektowe kolejnych uczniów. 

 Cho  zakup dodatkowego wyposa enia przewidziany by  w g ównej mierze 

na 2013 r., to szko y ju  zacz y uzupe nia  sprz t i modernizowa  niektóre pracownie zawodowe. 

Zespó  Szkó  Zawodowych nr 1 zakupi  3 programy komputerowe AUTODATA, SPECBUD oraz 

ZUZIA,  wykorzystywane podczas specjalistycznych szkole  dla uczniów. W Zespole Szkó  nr 2 

pojawi y si  nowe notebooki wraz z oprogramowaniem, tablica interaktywna oraz rzutniki 

multimedialne. W Zespole Szkó  Ekonomicznych zakupiono oprogramowanie i licencje do zadania 

„Informatyzacja zarz dzania szko ”, a pracownie reklamy, organizowania i prowadzenia sprzeda y 

oraz pracownia dla zawodu technik ekonomista  doposa one zosta y m.in. w laptopy, drukarki, 

aparaty fotograficzne oraz sztalugi. Tak e  Zespó  Szkó  Zawodowych w Pustkowie Osiedlu zadba  

o swoich uczniów – pracownia kelnerska wzbogaci a si  o walizki barma skie, a pracownia 

gastronomiczna doposa ona zosta a w piec konwekcyjno – parowy oraz szaf  na sprz t. 

Ju  nied ugo w Zespole Szkó  Zawodowych nr 1 w D bicy uczniowie zdobywa  b  uprawnienia 

do kierowania pojazdami, odbywaj c nauk  jazdy w nowym samochodzie marki Hyundai I30. 



 Z relacji uczestników projektu wynika, e bardzo ch tnie bior  udzia  w zaj ciach 

dodatkowych i innych formach wsparcia, maj c wiadomo , e spowoduje to podniesienie ich 

kwalifikacji w wyuczanym zawodzie. Jednocze nie praktyki uczniowskie w zak adach pracy bez 

tpienia przynios  pozytywne rezultaty, przyczyniaj c si  do nawi zania wspó pracy i pog bienia 

ju  istniej cych kontaktów szkó   z pracodawcami. Nale y mie  nadziej , e w przysz ci wp yn  

na wi ksz  aktywizacj  zak adów pracy, których celem b dzie kszta cenie uczniów pod k tem 

prowadzonej przez nich dzia alno ci. Czy projekt ca ciowo wp ynie na wi ksze zainteresowanie 

odzie y kszta ceniem zawodowym przekonamy si  ju  wkrótce. Za niespe na dwa miesi ce 

rozpocznie si  nabór do szkó  ponadgimnazjalnych.  

 

  Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


