
 
 
 
 
 
 

Człowiek – najlepsza inwestycja  

 
Czy szkoły zawodowe mogą stać się alternatywą dla szkół ogólnokształcących? 
 
 
 Już ponad sześć miesięcy uczniowie zawodowych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 

Dębickiego korzystają z działań zaplanowanych w projekcie „Podkarpacie stawia 

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

Powiat Dębicki, stąd wszystkie szkoły zawodowe  powiatu miały możliwość przyłączenia się 

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

wykorzystano w ramach podjętych  przedsięwzięć projektowych ponad 500 tys.  A wszystko 

z myślą o uatrakcyjnieniu oferty edukacyjnej szkół zawodowych, podniesieniu jakości ich 

kształcenia, nawiązaniu ściślejszej współpracy z lokalnymi zakładami pracy oraz doposażeniu 

pracowni zawodowych.  

 W pierwszym etapie realizacji projektu położono nacisk na działania edukacyjne. 

Od września 2012 r. w ofercie szkół zawodowych pojawiły się propozycje zajęć dodatkowych dla 

młodzieży. Koszty tych zajęć oraz dodatkowych szkoleń i kursów pokrywane są z budżetu projektu.  

148 uczniów uczęszczających w Zespole Szkół nr 2 w Dębicy do technikum informatycznego, 

elektronicznego oraz elektrycznego brało udział w dodatkowych lekcjach z matematyki, języka 

angielskiego zawodowego oraz przedmiotów zawodowych. Korzystający z wymienionych  form 

wsparcia zostali wyposażeni w podręczniki i materiały szkoleniowe. Podobnie w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Dębicy - 164 uczniów, uczestnicząc w cyklach różnych zajęć dodatkowych, 

podnosiło swe kwalifikacje w zakresie zdobywanego zawodu. Młodzież z Zespołu Szkół 

w Brzostku szlifowała natomiast znajomość języka angielskiego i niemieckiego pod kątem jego 

przydatności w pracy zawodowej. 

 W ramach projektu szkoły wyszły także z ofertą szkoleń uzupełniających kwalifikacje 

zawodowe  uczniów. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy przyszli technicy budownictwa  

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

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

kształcącej techników mechaniki samochodowej  w szkoleniu „Obsługa programu serwisowego 

dla warsztatu samochodowego”. 23 uczniów tej szkoły oraz 10 z Zespołu Szkół Ekonomicznych 

rozpoczęło kurs prawa jazdy. W Zespole Szkół nr 2 49 uczniów ukończyło specjalistyczny kurs 



SEP, który zakończy się egzaminem. W Zespole Szkół Ekonomicznych 148 uczniów wzięło udział  

w szkoleniu „Obsługa kas fiskalnych”, a Zespół Szkół w Brzostku zorganizował dla 15 uczniów 

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

w Brzostku oferty skorzystają  niebawem uczniowie Zespołu Szkół w Pustkowie – Osiedlu.  

 W ramach projektu nie tylko uczniowie uczestniczą w dodatkowych szkoleniach – również 

nauczyciele mogą podnosić kwalifikacje zawodowe. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1  pięciu 

nauczycieli ukończyło szkolenie z kosztorysowania robót budowlanych w programie „Zuzia”.  

 Jednym z celów projektu jest również rozbudowanie sieci doradztwa zawodowego 

w powiecie, stąd 80 uczniów Zespołu Szkół nr 2 miało możliwość skorzystania z fachowej pomocy 

doradcy zawodowego przy planowaniu  ścieżki dalszego kształcenia.  

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

niestety, często organizowane poza zakładami pracy. Aby nawiązać ściślejsze kontakty 

z pracodawcami projekt przewiduje dla uczniów dodatkową praktykę zawodową w zakładach 

usługowych lub produkcyjnych. Od września ubiegłego roku 285 uczniów szkół zawodowych 

powiatu uczestniczyło w dodatkowych praktykach, między innymi w takich firmach jak: Ventor 

Sp.z o.o., Zakład Budowlany Euro – Bud, P.H. Autozbyt, F.U.H. Adam Korzeń, Zakład 

Mechaniczny RUFUS czy  Tikkurila Polska S.A. Pięćdziesięciu uczniów z  Zespołu Szkół 

Zawodowych w Pustkowie – Osiedlu, uczących się w zawodach hotelarz oraz kucharz, dzięki 

projektowi miało możliwość odbycia praktyki zawodowej w Domu Wczasowym w Zakopanem. 

Do końca stycznia 2013 r. udział w projekcie rozpoczęło 676 uczestników, zakończyło - 329, 

natomiast 347 uczestników  kontynuuje działania projektowe. Liczby te wciąż ulegają zmianie 

w związku z włączaniem się w działania projektowe kolejnych uczniów. 

 Choć zakup dodatkowego wyposażenia przewidziany był w głównej mierze 

na 2013 r., to szkoły już zaczęły uzupełniać sprzęt i modernizować niektóre pracownie zawodowe. 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 zakupił 3 programy komputerowe AUTODATA, SPECBUD oraz 

ZUZIA,  wykorzystywane podczas specjalistycznych szkoleń dla uczniów. W Zespole Szkół nr 2 

pojawiły się nowe notebooki wraz z oprogramowaniem, tablica interaktywna oraz rzutniki 

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

„Informatyzacja zarządzania szkołą”, a pracownie reklamy, organizowania i prowadzenia sprzedaży 

oraz pracownia dla zawodu technik ekonomista  doposażone zostały m.in. w laptopy, drukarki, 

aparaty fotograficzne oraz sztalugi. Także  Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu zadbał 

o swoich uczniów – pracownia kelnerska wzbogaciła się o walizki barmańskie, a pracownia 

gastronomiczna doposażona została w piec konwekcyjno – parowy oraz szafę na sprzęt. 

Już niedługo w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy uczniowie zdobywać będą uprawnienia 

do kierowania pojazdami, odbywając naukę jazdy w nowym samochodzie marki Hyundai I30. 



 Z relacji uczestników projektu wynika, że bardzo chętnie biorą udział w zajęciach 

dodatkowych i innych formach wsparcia, mając świadomość, że spowoduje to podniesienie ich 

kwalifikacji w wyuczanym zawodzie. Jednocześnie praktyki uczniowskie w zakładach pracy bez 

wątpienia przyniosą pozytywne rezultaty, przyczyniając się do nawiązania współpracy i pogłębienia 

już istniejących kontaktów szkół  z pracodawcami. Należy mieć nadzieję, że w przyszłości wpłyną 

na większą aktywizację zakładów pracy, których celem będzie kształcenie uczniów pod kątem 

prowadzonej przez nich działalności. Czy projekt całościowo wpłynie na większe zainteresowanie 

młodzieży kształceniem zawodowym przekonamy się już wkrótce. Za niespełna dwa miesiące 

rozpocznie się nabór do szkół ponadgimnazjalnych.  

 

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


