„Nasza jakość- Twoja szansa
-kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”
„Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakośćTwoja szansa -kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu”.

„Nasza jakość- Twoja szansa
-kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”

Lider projektu:
MIASTO ZABRZE

Partner projektu:
OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2.
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku
pracy- kształcenie zawodowe uczniów; Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie
szkolnictwa zawodowego- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Czas trwania projektu:
26.09.2016 r. - 23.09.2019 r.

Budżet projektu:
7 896 616,99 zł

Uczestnicy projektu:
1194 uczniów;
117 nauczycieli i instruktorów zawodu;
16 zabrzańskich szkół zawodowych
oraz placówka kształcenia praktycznego (CKP w CKPiU).
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3.
4.
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Działania na rzecz uczestników- uczniów:
Doradztwo edukacyjno-zawodowe 1194 uczestników (4776 godzin
poradnictwa indywidualnego; 1194 Indywidualnych Planów Działania).
Organizacja szkoleń przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych
643 uczestników (2250 godzin lekcyjnych zajęć stacjonarnych; 900 godzin
zajęć zdalnych na platformie e- learningowej).
Organizacja zajęć specjalistycznych 1598 uczestników (5276 godzin
lekcyjnych zajęć z 65 zakresów tematycznych).
Organizacja zajęć laboratoryjnych 75 uczestników (122 godziny lekcyjne,
w tym 84 z zakresu elektryki, 14 z zakresu bioinżynierii oraz 24 z zakresu
budownictwa).
Organizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia 875 uczestników
(4804 godziny kursów, 13380 godzin jazd na kursach prawo jazdy
kategorii B, 831 uczestnikom opłacono koszty egzaminów).

Działania na rzecz uczestników- nauczycieli:
6. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu dla
117 nauczycieli/instruktorów (szkolenia z zakresu tworzenia i zastosowania
w dydaktyce cyfrowych materiałów dydaktycznych 250 godzin lekcyjnych
zajęć stacjonarnych oraz 90 godzin zajęć zdalnych na platformie elearningowej; kursy doskonalące dla 4 nauczycieli (2 w kursie „MS 20740
Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016” oraz 2 w
kursie „CISCO ICND 2 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2
v3.0”).

Działania na rzecz uczestników:
7. Wdrożenie nowych innowacyjnych form kształcenia poprzez:
• zakup licencji biblioteki testów przygotowania do egzaminów
zawodowych;
• prowadzenie, w ramach szkoleń przygotowujących do egzaminów
kwalifikacyjnych, zajęć zdalnych związanych z wdrożeniem sytemu
wykorzystania cyfrowych materiałów dydaktycznych;
• przygotowanie scenariuszy cyfrowych materiałów dydaktycznych
w zakresie przedmiotów zawodowych (przygotowano 40 scenariuszy80 lekcji).

Działania na rzecz szkół
22 utworzone pracownie zawodowe:
Szkoła/ placówka

Nazwa pracowni

Centrum Edukacji

Pracownia interdyscyplinarna/T1

Zespół Szkół Nr 3

Pracownia elektryczna/T3
Pracownia multimedialna/T3

Zespół Szkół Nr 17

Pracownia eksploatacji portów i terminali/T8
Pracownia turystyki i hotelarstwa/T8

Zespół Szkół Nr 18

Pracownia projektowania graficznego/LP
Pracownia aranżacji przestrzeni/LP
Pracownia fotografii artystycznej/LP

Centrum Kształcenia Ogólnego
i Zawodowego

Pracownia ślusarska/ZSZ7
Pracownia rysunku technicznego/ZSZ7

Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i
Zawodowego

Pracownia multimedialno- materiałowa/T6 i ZSZ6

Szkoła/ placówka

Nazwa pracowni

Zespół Szkół Mechaniczno- Samochodowych

Pracownia interdyscyplinarna/T2 i ZSZ8

Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych

Pracownia ekonomiczno- biurowa/T4

Zespół Szkół Spożywczych

Pracownia analizy technicznej i diagnostycznej/ T5
Pracownia obsługi konsumenta/ZSZ5

Zespół Szkół Specjalnych Nr 42

Pracownia przyspasabiająca do pracy/SPdP
Pracownia sprzedaży/ZSZ Specjalna
Pracownia gastronomiczna/ZSZ dla NiSS

Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego

Pracownia samochodowa- Hala Nowych Technologii
Zespół pracowni technicznych
Zespół pracowni budowlanych
Zespół pracowni usługowych

Działania na rzecz szkół:
Dostawa wyposażenia
Część I- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt audiowizualny 100 984 zł
Część II- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt biurowy 106 905 zł
Część III- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt budowlany
i elektronarzędzia 59 990 zł
Część IV- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt laboratoryjny i kontrolnopomiarowy 208 739 zł
Część V- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w urządzenia podnośnikowe
i przyrządy do naprawy i obsługi motocykli 45 633 zł
Część VI- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w meble 160 314 zł

Działania na rzecz szkół
Dostawa wyposażenia cd.
Część VII- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt kuchenny i artykuły
gospodarstwa domowego 19 970 zł
Część VIII- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w akcesoria fotograficzne
14 619 zł
Część IX- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w akcesoria fryzjerskie 26 085 zł
Część X- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt i akcesoria artystyczne
10 271 zł
Część XI- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w książki, filmy i słowniki
11 440 zł
Część XII- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 545 044 zł

Łącznie na wyposażenie wydatkowano: 1 309 994 zł

Wydatki na 22 pracownie zawodowe
1 640 111 zł
w tym
wyposażenie:
1 309 994 zł
adaptacje i remonty:
330 117 zł

Działania na rzecz uczestników- uczniów:
Praktyki i staże u pracodawców
W okresie realizacji projektu, tj. od czerwca 2017 do września 2019 roku praktyki
i staży u pracodawców zorganizowano dla 597 uczniów- wydatkowano kwotę
1 569 960 zł w tym:

Wynagrodzenia stażystów- 597 os.- 883 560 zł
Wynagrodzenia opiekunów- 315 os.- 157 500 zł
Koszty obsługi administracyjno- finansowa- 528 900 zł.
W ramach zadania współpracowano z 96 podmiotami
otoczenia społeczno- gospodarczego.

Projekt „Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program
rozwoju szkolnictwa zawodowego”
jest komplementarny z projektem

„Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu
Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa
zawodowego w Zabrzu”.

„Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu
Nasza jakość- Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa
zawodowego w Zabrzu”.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, Priorytet XII, Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego;
Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego- Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne

„Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu
Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa
zawodowego w Zabrzu”.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: koszt 2 035 707 zł
remonty i adaptacje dotyczyły:
Pracowni pojazdów samochodowych
Pracowni mechatroniki
Zespół pracowni technicznych
Pracowni innowacyjnych form nauczania
Zespołu pracowni budowlanych

„Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu
Nasza jakość- Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa
zawodowego w Zabrzu”.

Zespół Szkół Nr 10: koszt 699 067 zł
remont i adaptacja dotyczyła:
Pracowni interdyscyplinarnej do zajęć elektronicznych i informatycznych

„Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu
Nasza jakość- Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa
zawodowego w Zabrzu”.

Zespół Szkół Nr 18: koszt 799 326 zł
remonty i adaptacje dotyczyły:
Pracowni projektowania graficznego
Pracowni aranżacji przestrzeni

Pracowni fotografii artystycznej

Dziękuję

