


Projekt systemowy

„Mam zawód – mam pracę 

w regionie”

Działanie 9.2 PO KL

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego



Założenia projektu „Mam zawód – mam pracę 

w regionie”

Główne problemy szkolnictwa zawodowego w Polsce:

 niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,

 brak nowoczesnych programów nauczania,

 niska jakość kształcenia zawodowego,

 deprecjacja szkolnictwa zawodowego w oczach społeczeństwa,

 ograniczona dostępność usług doradczych w szkole.

Wszystkie dane statystyczne obrazujące sytuację młodych ludzi na

rynku pracy świadczą o konieczności modernizacji systemu

szkolnictwa zawodowego.



Odpowiedzią jest projekt realizowany w trybie 

systemowym w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem 

Oświaty oraz 30 powiatami i miastami na prawach 

powiatu z terenu woj. śląskiego, którego ogólne 

założenia skupiają się na:

1. wprowadzeniu jednolitego standardu w zakresie jakości szkolnictwa

zawodowego w całym województwie śląskim,

2. zwiększeniu dostępności i powszechności usług doradczych,

3. objęciu wsparciem większej liczby uczniów szkół zawodowych,

4. objęciu wsparciem również szkół dla których barierą w ubieganiu się

o środki unijne była konieczność wniesienia wkładu własnego na

poziomie 12,75 % wartości projektu.



Cel główny projektu:

Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu 

szkół/placówek kształcenia zawodowego w woj. 

śląskim (wdrażanie programów rozwojowych 

oraz współpraca z przedsiębiorcami w tym 

zakresie, otwieranie/modyfikowanie kierunków 

kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku 

pracy)



Cele szczegółowe projektu:

1. wzrost świadomości i umiejętności uczniów w zakresie 

planowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego (zajęcia 

z doradztwa grupowego, indywidualnego, wypracowanie 

przez uczniów Indywidualnego Planu Rozwoju 

Zawodowego),

2. podniesienie kompetencji uczniów (zajęcia 

pozalekcyjne/pozaszkolne, kursy/kursy certyfikowane, 

staże/praktyki, bloki szkoleniowe na platformie 

e-learningowej),

3. podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu  (doposażenie 

pracowni praktycznej nauki zawodu, wsparcie w postaci 

materiałów dydaktycznych),



Cele szczegółowe projektu:

4.  poprawa kontaktu uczeń/szkoła/pracodawca (baza 

pracodawców i absolwentów, wizyty studyjne u pracodawcy),

5.  poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego (targi  pracy, 

konferencje promocyjne, Program Rozwoju Szkolnictwa 

Zawodowego Woj. Śląskiego).



Termin realizacji projektu   01.04.2011 do 31.08.2014r.

Całkowita wartość 72 018 148,91  PLN (ok. 5 tyś. zł/ucznia)

Grupa docelowa I etap 14 202 uczniów

II etap 11 361 uczniów:

Zasadniczej Szkoły Zawodowej; Technikum

Wsparcie dla szkół 258 szkół/placówek otrzyma wsparcie 

w postaci materiałów dydaktycznych,

114 szkół/placówek (w tym 185 pracowni) 

zostanie doposażonych w nowoczesny sprzęt 

do praktycznej nauki zawodu.



Wsparcie dla uczniów:

I etap - doradztwo grupowe  (pogłębienie wiedzy z zakresu 

poruszania się po rynku pracy oraz z przedsiębiorczości),

II etap (80% uczniów z I etapu) 

- doradztwo indywidualne (ukierunkowanie ucznia na rozwój 

zawodowy oraz pomoc w opracowaniu IPRZ)

- pakiet:



Pakiet: 

- 70%  kursy /kursy certyfikowane mają na celu wyposażenie 

ucznia w nowe lub dodatkowe umiejętności zwiększając szanse 

na zatrudnienie (prawo jazdy kat. B, C, kursy branżowe: spawanie 

acetylenowe-tlenowe, manicure – pedicure,  wózek widłowy, 

AutoCAD),

- 50% staże/praktyki mają na celu uzupełnienie praktycznej wiedzy 

uczniów, którzy uczą się często w szkołach bez odpowiedniego 

zaplecza do praktycznej nauki zawodu, zdobycie praktyki w 

konkretnej branży, dostęp do nowoczesnych technologii, kontakt 

z pracodawcą i przyszłym środowiskiem pracy,



Pakiet: 

- 15%  zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczno – wyrównawcze 

mają na celu: rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym 

uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk 

matematyczo – przyrodniczych, wyrównanie dysproporcji 

edukacyjnych wśród młodzieży (zapobieganie przedwczesnemu 

wypadaniu z systemu edukacji).



Wsparcie dodatkowe dla uczestników pakietu:

• 100% os. – wizyty studyjne u pracodawcy mające na celu 

poznanie środowiska zawodowego oraz nawiązanie kontaktu 

uczeń/pracodawca,

• ok. 58% os. – platforma e -learningowa ma na celu 

usystematyzowanie wiedzy oraz wymagań podstawy programowej 

oraz profesjonalne sprawdzenie poziomu jej opanowania 

poprzez atrakcyjną formę edukacji



Platforma e-learningowa: 

I blok szkoleniowy – kursy dla uczniów przygotowujących się do 

matury (egzaminy obowiązkowe  – część pisemna oraz 

zagadnienia z części ustnej; egzaminy dodatkowe – część 

pisemna; matura próbna),

II blok szkoleniowy – kursy dla uczniów wykazujących dysproporcje 

(zajęcia wyrównawcze m.in. z j. polskiego, matematyki, 

j. angielskiego, geografii, fizyki z astronomią),

III blok szkoleniowy – kursy dla uczniów  chcących zdobyć 

dodatkową wiedzę  lub chcących poszerzyć podstawową wiedzę 

zdobytą podczas procesu nauczania (dotyczące rozwoju 

kompetencji kluczowych).



Wsparcie towarzyszące dla uczestników 

pakietu:

 zwrot kosztów dojazdu na zajęcia przewidziane w ramach 

wsparcia,

 ubezpieczenie, 

 zagwarantowany jeden bezpłatny egzamin po każdym 

zakończonym kursie lub zwrot kosztów zdanego egzaminu na 

zakończenie kursu certyfikowanego.



Wsparcie dla szkół:

• doposażenie w materiały dydaktyczne – dla wszystkich szkół 

biorących udział w projekcie. Pozwala na zakup pomocy 

naukowych i edukacyjnych nie będących środkiem trwałym  do 350 

zł (np. skanery, wiertarki, imadła, programy antywirusowe, filmy 

instruktażowe, podręczniki) – 10 tyś. zł,

• doposażenie w nowoczesny sprzęt do praktycznej nauki 

zawodu – dla szkół/placówek kształcących uczniów techników 

w kierunkach zbieżnych z obszarami specjalizacji technologicznych 

określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji. Pozwala na zakup 

środków trwałych powyżej kwoty 350zł (np. komputery, typowy 

sprzęt specjalistyczny np. mierniki, niwelatory, woltomierze) – ok. 60 

tyś. zł.



Obecny stan realizacji projektu w liczbach:

– liczba uczniów, którzy zakończyli udział w zajęciach z doradztwa 

grupowego – 9 915 os. (87,27%),

– liczba uczniów, którzy zakończyli udział w zajęciach z doradztwa 

indywidualnego – 8 172 os. (71,93%),

– liczba uczniów, którzy stworzyli swój IPRZ – 8 172 os. (71,93%),

– liczba uczniów, którzy zakończyli udział w zajęciach wyrównawczych, 

pozalekcyjnych/pozaszkolnych – 1 644 os. (96,48%),

– liczba uczniów, którzy zakończyli udział w kursach/kursach 

certyfikowanych – 2 956 os. (37,17%),

– liczba uczniów, którzy zakończyli udział w stażach/praktykach 

zawodowych – 902 os. (15,88%),



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Zespół ds. szkolnictwa zawodowego

w Referacie Projektów Własnych Instytucji Pośredniczącej

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

www.e-zawodowcy.eu



Realizacja projektu w Powiecie Pszczyński



1. Powołanie Zespołu Projektowego.

2. Prace nad Programem Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego 

w Powiecie Pszczyńskim.        

3. Promocja projektu:

- strona internetowa Powiatu Pszczyńskiego,

- strony internetowe szkół biorących udział w projekcie,

- ogłoszenia w lokalnej prasie,

- spotkania z dyrektorami poszczególnych szkół oraz 

wyznaczonymi przez nich koordynatorami – nauczyciele,

- plakaty i ulotki.

Wartość zadania: 2 212 220,31 zł 



Wsparciem objętych zostało:

I EDYCJA PROJEKTU – ROK SZKOLNY 2011/2012

- 221 osób - doradztwo grupowe (w sumie 264 godziny)

- 177 osób - doradztwo indywidualne (w sumie 1 593 godziny)

II EDYCJA PROJEKTU – ROK SZKOLNY 2012/2013 

- 165 osób - doradztwo grupowe (w sumie 192 godziny)

- 159 osób - doradztwo indywidualne (w sumie 1431 godziny)

III EDYCJA PROJEKTU – ROK SZKOLNY 2013/2014 

- 303 osób - doradztwo grupowe (w sumie 360 godzin – w trakcie   

realizacji)

- 243 osób - doradztwo indywidualne (w sumie 2187 godzin - plany)



Wizyty studyjne

I EDYCJA PROJEKTU – ROK SZKOLNY 2011/2012

Liczba pracodawców biorących udział w wizytach studyjnych: 22 

Liczba osób uczestniczących w wizytach studyjnych: 177 

II EDYCJA PROJEKTU – ROK SZKOLNY 2012/2013

Liczba pracodawców biorących udział w wizytach studyjnych: 30 

Liczba osób uczestniczących w wizytach studyjnych: 159

Celem wizyt było zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy 

w zawodzie, w którym się kształcą. Funkcjonowaniem 

profesjonalnych firm a także organizacją i zasadami ich 

zarządzania. Ponadto uczestnicy mieli możliwość poznania 

oczekiwań pracodawców stawianych absolwentom szkół oraz 

możliwościami zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.



Wizyty studyjne

Hotel Gołębiewski w Wiśle

Celem wizyty było zapoznanie się ze specyfiką pracy w zawodzie 

technik hotelarstwa oraz technik żywienia i gospodarstwa 

domowego. 

Zaprezentowanie funkcjonowania profesjonalnego 

przedsiębiorstwa hotelarskiego, organizacją usług, działaniem 

zaplecza gastronomicznego oraz promocją.







Wizyty studyjne
RAFAKO S.A. 

Celem wizyty było zapoznanie 

się ze specyfiką pracy w 

zawodzie ślusarz, elektryk, 

technik mechatronik, monter 

elektronik. 

Zaprezentowanie funkcjonowania

profesjonalnej firmy będącej 

generalnym wykonawcą bloków 

energetycznych i producentem 

kotłów, zwiedzanie hal 

produkcyjnych, poznanie działań 

firmy na rzecz ochrony 

środowiska.



Wizyty studyjne

Cukiernia, piekarnia Niedźbała

Piano Nobile Pszczyna

Restauracja u Mikołajca

Celem wizyty było zapoznanie się ze specyfiką pracy w zawodzie 

cukiernik, kucharz małej gastronomi, piekarz. 

Zaprezentowanie funkcjonowania firm prowadzących działalność 

gastronomiczną, piekarniczo – cukierniczą, szczegółowe zapoznanie 

się z nowymi technologiami, organizacją i zarządzaniem firmy.







Wizyty studyjne

Fiat Auto – Poland

Celem wizyty było zapoznanie się ze specyfiką pracy w zawodzie 

technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, mechanik 

pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów 

samochodowych. Poznanie  technologii produkcji samochodów 

w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie, zaznajomienie się 

z funkcjonowaniem profesjonalnej firmy logistycznej, jej 

wyposażeniem i wykorzystaniem bazy transportowej, oczekiwaniami 

pracodawców wobec absolwentów szkół oraz możliwości zatrudnienia 

na lokalnym rynku pracy.







Wizyty studyjne

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stanisław Puchałka, 

Przedsiębiorstwo Budowlane MOLBUD Sp. z o.o.

Celem wizyty było zapoznanie się ze specyfiką pracy w zawodzie 

technolog robót wykończeniowych w budownictwie, technik urządzeń 

sanitarnych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, malarz -

tapeciarz. 

Zaprezentowanie funkcjonowania firm prowadzących działalność 

z zakresu robót budowlanych, instalatorskich, montażu instalacji 

i urządzeń sanitarnych,  szczegółowe zapoznanie się z nowymi 

technologiami, maszynami i urządzeniami, organizacją i zarządzaniem 

firmą.









Wizyty studyjne

KAPIAS Szkółkarstwo

Gospodarstwo rolno – ogrodnicze Dzida

KAUFLAND

Celem wizyty było zapoznanie się ze specyfiką pracy w zawodzie 

sprzedawca, technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik 

handlowiec. 

Zaprezentowanie funkcjonowania gospodarstwa szkółkarskiego 

i rolniczego, a ponadto profesjonalnego sklepu wielobranżowego. 

Zdobycie praktycznej wiedzy na temat hodowli odmian roślin 

ozdobnych, upraw na potrzeby przemysłu spożywczego. Poznanie 

zasad funkcjonowania sprzedaży w sieci, organizacją i zarządzaniem 

firmą.











Wizyty studyjne

Vulcan Sp. z o.o.

Celem wizyty było zapoznanie się ze specyfiką pracy w zawodzie 

technik informatyk. 

Zaprezentowanie funkcjonowania największego w Polsce 

producenta specjalistycznych rozwiązań dla oświaty obejmujących 

oprogramowanie komputerowe.







Pakiet wsparcia

Kursy/kursy certyfikowane: 

1. Kurs prawa jazdy kat. B

2. Kurs prawa jazdy kat. C

3. Kurs na kierowcę operatora wózków jezdniowych

4. Kurs spawacza – spawanie MAG 135 

5. Kurs na operatora agregatów tynkarskich

6. Kurs przygotowawczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa   

kwalifikacyjnego – uprawnienia SEP

7. Obsługa programu SUBIEKT GT

8. Obsługa programu SYMFONIA 

9. Kurs „Księgowość w działalności gospodarczej”



Pakiet wsparcia

10. Kurs obsługi programu AutoCad

11. Kurs fotografii cyfrowej I stopnia

12. Kurs grafiki komputerowej

13. Kurs projektowania i zarządzania stronami internetowymi

14. Kurs stylizacji paznokci

15. Kurs florystyczny

16. Kurs kelnerski

17. Kurs barmański. 

18. Kurs CAFE – BARISTA

19. Kurs CARVINGU



PAKIET WSPARCIA – kurs obsługi programu AutoCad    



PAKIET WSPARCIA – kurs barmański 



PAKIET WSPARCIA – kurs carvingu 



Praktyki/staże zawodowe

Współpraca z 20 przedsiębiorcami z Województwa Śląskiego m.in.:

- Zamel Sp. z o.o. – technik mechatronik

- AGRO-STAT Beata Konwalijka-Sosnowska – technik architektury 

krajobrazu

- Kancelaria Doradztwa Podatkowego Biuro Rachunkowe ZETT – technik 

ekonomista

- Inter-Grabex Logistic Sp. z o.o. – technik logistyk

- Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. – technik informatyk

- Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne "Vertical" Sp. z o.o. –

technik geodeta

- Geosurveying – technik geodeta



- PUCHAŁKA Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Stanisław 

Puchałka - monter instalacji i urządzeń sanitarnych

- Salon Fryzjerski STYL Zofia Balcerowska - fryzjer

- Brzęczek Spółka Jawna – piekarz, cukiernik

Liczba uczniów, którzy zakończyli udział 

w praktykach/stażach zawodowych:  

110 osób (stan na 31.10.2013r.)



Praktyki/staże zawodowe



Praktyki/staże zawodowe



Doposażenie szkół/placówek w materiały 

dydaktyczne









Doposażenie szkół/placówek posiadających 

pracownie zawodowe kształcące zgodnie 

z kierunkami RIS



Doposażone pracownie na łączną kwotę ponad 230 tys. zł:

- pracownia komputerowa dla zawodu technik informatyk;

- pracownia  dla zawodu technik architektury krajobrazu;

- pracownia  dla zawodu technik logistyk;

- pracownia rysunku technicznego dla zawodu technik pojazdów 

samochodowych;

- pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych;

- pracownia mechatroniczna.



















Opinia ucznia Powiatowego Zespołu Szkół 

nr 2 w Pszczynie o projekcie:

Krystian Operchalski, uczeń kierunku technik ekonomista: 

Gorąco polecam udział w tym projekcie! Do tej pory najlepsza była 

wizyta studyjna w urzędzie skarbowym i kancelarii prawnej. 

W jeden dzień na własne oczy zobaczyliśmy to, do czego opisania 

trzeba dziesięciu lekcji. Do tego kursy i szkolenia. Na przykład: jak 

zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Kilkadziesiąt 

godzin zajęć z użyciem programów księgowych, do których 

przecież nie każdy ma dostęp. No i staże i praktyki, czyli lepsza 

pozycja podczas starania się o pracę. 



Efekty realizacji projektu w Powiecie Pszczyńskim

1. Promocja szkolnictwa zawodowego – przezwyciężanie 

stereotypów.

2. Wzbogacenie zajęć teoretycznych o elementy multimedialne, 

praktyczne.

3. Wzrost dostępności materiałów dydaktycznych w szkołach.

4. Ocena jakości i przydatności praktyk zawodowych –

współpraca z przedsiębiorcami.

5. Diagnoza potrzeb edukacyjnych, zawodowych w szkołach.

6. Wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w szkołach –

atrakcyjne przygotowanie do zawodu (nowoczesny sprzęt, 

wizyty studyjne, indywidualizacja nauczania, doradztwo 

zawodowe, praktyki/staże).

7. Nawiązanie stałej współpracy z przedsiębiorcami.



ARKADIUSZ GARDIASZ

Podinspektor

Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


