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Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że w dniu 28 grudnia 

2020 r. została podpisana umowa nr RPMA.10.03.01-14-e013/20-00 o dofinansowanie 

projektu Powiatu Wyszkowskiego „Dobre kompetencje – lepszy start” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej „Edukacja dla 

rozwoju regionu”, Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 

„Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W projekcie uczestniczyć będzie 200 uczniów i 45 nauczycieli z 4 wyszkowskich szkół 

zawodowych: Technikum Nr 1 i Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w 

Wyszkowie oraz Technikum Nr 2 i Szkoły Branżowej I Stopnia w Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie.  

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 30.09.2023 r. zdolności do zatrudnienia 190 

uczniów i uczennic oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 41 

nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych 4 szkół zawodowych z dwóch placówek 

edukacyjnych Powiatu Wyszkowskiego - Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Wyszkowie i Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie. 

Cele szczegółowe:  

1. Przygotowanie 95 uczniów i 95 uczennic z 4 wyszkowskich szkół zawodowych do wejścia 

na rynek pracy poprzez nabycie kompetencji kluczowych posługiwania się jęz. angielskim i 

jęz. niemieckim, doskonalenie umiejętności matematycznych i umiejętności uniwersalnych: 

kreatywności, innowacyjności i umiejętności uczenia się oraz doświadczenia zawodowego 

zdobytego podczas staży uczniowskich w okresie do 30.08.2023 r. 

2. Wsparcie rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach ponadpodstawowych 

prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie wyszkowskim dzięki współpracy z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym i doradcami Powiatowego Centrum Doradztwa 

Zawodowego w CEZIU „Kopernik” w Wyszkowie w okresie do 30.09.2023 r. 

3. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, dzięki doskonaleniu 

kompetencji i umiejętności zawodowych 41 nauczycieli/lek zawodu poprzez udział w 

studiach podyplomowych, kursach i warsztatach zawodu oraz korzystanie z atrakcyjnych 

środków dydaktycznych, najnowszych aplikacji i rozwiązań technologicznych z Zespołu 

Szkół Nr 1 w Wyszkowie i CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie w okresie do 30.09.2023 r.  

4. Wzrost potencjału szkół zawodowych dzięki prowadzeniu zajęć praktycznych na 

nowocześnie wyposażonych stanowiskach pracy, w tym nowo utworzonych trzech 

kierunkach kształcenia w zawodach deficytowych, wprowadzanych w efekcie modernizacji 

oferty kształcenia zawodowego i rozszerzeniu o nowe kierunki (technik energetyk, technik 

obsługi kelnerskiej, technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz i elementami 

florystyki), na które występuje deficyt na regionalnym i lokalnym rynku pracy oraz uznanych 

przez MEN za najbardziej pożądane, o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa. 

 



W Projekcie realizowane będzie wsparcie w ramach niżej wymienionych zadań: 

Zadanie 1. Staże uczniowskie umożliwiające nabywanie kompetencji zawodowych w 

rzeczywistym środowisku pracy dla 170 uczniów i uczennic (85 uczniów i uczennic z Zespołu 

Szkół Nr 1 w Wyszkowie, 85 uczniów i uczennic z CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie). 

Zadanie 2. Kształtowanie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 200 osób (100 uczniów i uczennic z Zespołu 

Szkół Nr 1 w Wyszkowie, 100 uczniów i uczennic z CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie). 

Zadanie 3. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu 

(studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty dla 25 nauczycieli i nauczycielek z Zespołu 

Szkół Nr 1 w Wyszkowie, 20 nauczycieli i nauczycielek z CEZiU „Kopernik” w 

Wyszkowie). 

Zadanie 4. Prowadzenie doradztwa zawodowego (w szkołach prowadzących kształcenie 

zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem pracy (cykl warsztatów edukacyjno-zawodowych 

we współpracy z pracodawcami dla uczniów ostatnich klas czterech szkół zawodowych, 

zajęcia zrealizowane zostaną w wymiarze 47 warsztatów po 2 godziny dla klasy). 

Zadanie 5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i materiały 

dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego. 

 

W ramach zadania 1 będą realizowane staże uczniowskie w zakładach pracy w wymiarze 150 

godzin, przewidziane są dla 170 uczniów i uczennic (85 uczniów i uczennic z Technikum Nr 

1 w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie, 85 uczniów i uczennic z Technikum Nr 2 w CEZiU 

„Kopernik” w Wyszkowie), realizowane będą w ciągu 1- 2 miesięcy. Za udział w stażach 

uczniowie otrzymają wynagrodzenie stażowe w maksymalnej wysokości 2600 zł brutto, 

wypłacane po zakończeniu stażu i przedstawieniu odpowiednich dokumentów 

potwierdzających jego odbycie. W ramach stażu uczestnicy/uczestniczki zostaną objęci 

szkoleniami BHP, otrzymają odzież ochroną i zwrot kosztów dojazdów. 

W zadaniu 2 w zajęciach i warsztatach z kształtowania kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, muszą wziąć udział obligatoryjnie 

wszyscy uczniowie i uczennice uczestniczący w projekcie, tj. w zajęciach rozwijających 

przynajmniej 1 kompetencję kluczową i 3 umiejętności uniwersalne. 

 

W ramach zadania 5 doposażonych zostanie w atrakcyjny sprzęt i środki dydaktyczne 

zawierające najnowsze aplikacje i rozwiązania technologiczne - 8 pracowni kształcenia 

zawodowego: 2 istniejące i 6 nowych pracowni, które utworzone zostaną do 3 nowych 

kierunków kształcenia w zawodach deficytowych na regionalnym i lokalnym rynku pracy – 

technik energetyk, technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz i elementami florystyki 

oraz technik organizacji usług kelnerskich.  

Nowe pracownie, które zostaną wyposażane w ramach projektu to: 

1) pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej,  

2) pracownia architektury krajobrazu,  

3) pracownia aranżacji wnętrz i florystyki,  

4) pracownia organizacji usług kelnerskich,  

5) pracownia komunikacji w języku obcym,  

6) pracownia obsługi gości.  

W celu lepszego wykorzystania zasobów edukacyjnych na terenie Powiatu utworzone zostaną 

w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie nowe międzyszkolne pracownie umożliwiające 

realizację praktycznej nauki zawodu, tj.: 

1) pracownia komunikacji w języku obcym, 

2) pracownia obsługi gości, 

3) pracownia organizacji usług kelnerskich. 



 

Doposażone zostaną również, w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne, 2 istniejące 

pracownie w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie:  

1) pracownia pojazdów samochodowych ze stanowiskiem wirtualnego spawania,  

2) pracownia informatyczno-gamingowa.  

 

Ogólna wartość projektu wynosi 1 998 991,20 zł, w tym wkład własny Powiatu 

Wyszkowskiego - 301 180 zł.  

Zaplanowany okres realizacji projektu: 1 stycznia 2021 r. – 30.09. 2023 r.  

Szczegółowe zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie określa 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie ,,Dobre kompetencje – lepszy start”.  
 


