
 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

Od 1 września 2012r. w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu systemowego „Podkarpacie 
stawia na zawodowców”, który realizowany będzie w latach 2012 – 2014 przez Lidera Projektu - 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Dębicy. Projekt 
będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego i współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej. 

 W maju 2012 r. szkoła przygotowała propozycję realizacji projektu partnerskiego tzn. opracowane 
zostały założenia, cele projektu, harmonogram, formy wsparcia i budżet. Szkoła otrzymała zgodę na 
realizację projektu i akceptację budżetu. 

Projekt zakłada uczestnictwo w różnorakich formach wsparcia uczennic oraz uczniów następujących 
kierunków kształcenia: 

 Technikum Ekonomicznego, 

 Technikum Handlowego 

 Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, 

 Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych 

 Technikum Organizacji Reklamy 

W ramach projektu zaplanowano realizację ciekawych zajęć dodatkowych, specjalistycznych kursów 
zgodnych z kierunkiem kształcenia, których ukończenie wzmocni atrakcyjność naszych absolwentów 
na rynku pracy. 

1. Szkolenia zewnętrzne: 

 obsługa kas fiskalnych 
 Excel i Word w praktyce 
 kurs fotografii 
 obsługa wózków widłowych 
 kurs prawa jazdy kat. B 

 
2. Zajęcia dodatkowe i dydaktyczno - wyrównawcze: 

 „Język angielski w handlu”,  
 „Język angielski w gastronomii”, 
 „Język niemiecki w gastronomii”, 
 „Matematyka w ekonomii” 



 „ Matematyka w handlu” 
 „ Matematyka w gastronomii” 
 „Kształcące umiejętności tworzenia wypowiedzi i rozwijania świadomości językowej uczniów” 
 „Uczę się poprawnej komunikacji i współpracy w grupie” 
 "ABC finansów i księgowości" 
 „Profesjonalny handlowiec” 
 „Menedżer produkcji gastronomicznej” 
 „Współczesne trendy w obsłudze gości” 
 „Prowadzenie kampanii reklamowej” 

 

Ponadto ze środków projektowych wzbogacona zostanie baza szkoły - powstaną nowe szkolne 
pracownie zawodowe a istniejące wyposażone zostaną w pomoce dydaktyczne. Wartość  pomocy 
dydaktycznych to 402 467,00 złotych. 

W ramach Projektu zorganizowane zostaną płatne 4 tygodniowe staże dla uczniów, realizowane 
w okresie letnich wakacji w zakładach pracy. Uczniowie będą mogli się zapoznać z rzeczywistym 
środowiskiem swojego zawodu oraz otrzymają pierwsze wynagrodzenie za pracę. Łączna kwota 
stypendiów stażowych wyniesie 50 000 zł. 

Uczniowie biorący udział w projekcie objęci zostaną praktykami zawodowymi podczas których 
zdobędą dodatkowe umiejętności przydatne w pracy.  

Ponadto dla wszystkich uczniów szkoła udostępni, w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego 
sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, biblioteczkę oraz filmy edukacyjne. 

Projekt uwzględnia również informatyzację szkoły polegającą na zastosowaniu technologii 
informatycznych w procesie zarządzania placówką. 

Wszystkie informacje związane z realizacją projektu zamieszczane będą na szkolnej stronie 
internetowej w zakładce aktualności a także na tablicy informacyjnej. 

Wszystkich uczniów zapraszamy do udziału w Projekcie „ Podkarpacie stawia na zawodowców”. 


