
 

 

„Mielec stawia na zawodowców” 

czerwiec 2016r. – październik 2019r. 

 

  
Wartość projektu: 4 987 944,96 zł 

koszty bezpośrednie: 4 337 343,45 zł 

koszty pośrednie:        650 601,51 zł 
 

Wkład własny: 499 554,72 zł 
wkład niepieniężny: 116 553,00 zł 

wkład pieniężny:    383 001,72 zł 



 

 

„Mielec stawia na zawodowców” 

 - 2017r. - 

 

  

 

 

Wskaźniki:      stopień realizacji 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego objętych wsparciem: 115 %  

Liczba uczniów uczestniczących w stażach:      33 % 

Liczba uczniów objętych wsparciem:      75 % 

Liczba uczniów objętych doradztwem zawodowym:     63 % 

Liczba szkół i placówek kształcenia zaw. wykorzystujących doposażenie 

zakupione dzięki EFS:         72 % 

 

     

 



Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

- 2017r. - 

Studia podyplomowe dla nauczycieli  
3 nauczycieli ukończyło; 2 nauczycieli kontynuuje; 5 nauczycieli rozpoczęło; 

 

 

Sieci współpracy i samokształcenia 
- Doradcy zawodowi,   

- TIK i e-learning w szkolnictwie zawodowym, 

- Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych dla kierunków usługowych, 

- Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych dla kierunków technicznych. 

10 kierunków z 13 zaplanowanych 

54 nauczycieli w 4 sieciach 



Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

 - 2017 -  

 

 

 

 

Kursy i szkolenia dla nauczycieli 

30 form dla 236 nauczycieli 

 

Staże dla nauczycieli 

od czerwca do sierpnia staże odbyło 42 nauczycieli  

Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu - 4 nauczycieli 

Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu - 19 nauczycieli  

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu - 13 nauczycieli  

Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim - 3 nauczycieli 

CKPiDN w Mielcu - 3 nauczycieli 

 

 

 

 

 74 zaplanowanych staży 



Działania dla uczniów – 2017r. - 
 

 

 

Kursy i szkolenia  
79 form dla 1 172 uczniów 

Staże  
Miesięczne staż odbyło 254 uczniów i uczennic  

Doradztwo zawodowe 
Programem doradztwa zawodowego objęto 795 osób  

 

 

 

 

 

 



 Doposażenie – 2017r. – Zespół Szkół im. J.Groszkowskiego  



 Doposażenie – 2017r. – Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego  



 Doposażenie – 2017r.– Zespół Szkół Budowlanych 



 Doposażenie – 2017r. – Zespół Szkół Ekonomicznych 



 Doposażenie – 2017r. – Zespół Szkół Technicznych 



 Doposażenie – 2017r. – Zespół Szkół Technicznych 



 Doposażenie – 2017r. – CKPiDN 



 Doposażenie – 2017r. – 787 526,59 zł 
 
 

Zespół Szkół Budowlanych – za kwotę 100 702,47 zł 
1) doposażenie pracowni dla kierunku technik budownictwa –  za kwotę 25 857,06 zł 
2) doposażenie pracowni dla kierunku technik geodeta-  za kwotę 46 645,41 zł 
3) sieć WiFi wraz z konfiguracją i uruchomieniem oraz budowa instalacji okablowania strukturalnego Cat6 
w sali 106 - za kwotę 28 200,00 zł 

 

Zespół Szkół im. J.Groszkowskiego – za kwotę 224 859,95 zł 
1) doposażenie pracowni dla kierunku technik elektronik, elektryk, mechatronik - za kwotę 112 725,77 
2) doposażenie pracowni dla kierunku technik teleinformatyk - za kwotę 112 134,18 
 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli - za kwotę 72 316,62 zł 
 doposażenie pracowni dla zawodu technik mechatronik - za kwotę 72 316,62 zł 
 

Zespół Szkól Ekonomicznych – za kwotę 121 997,55 zł 
1) doposażenie pracowni dla zawodu sprzedawca  
2) doposażenie pracowni dla zawodu technik organizacji reklamy  
 

Zespołu Szkół Technicznych – za kwotę 267 650,00 zł 
1) doposażenie pracowni dla kierunku technik mechanik lotniczy – za kwotę 96 614,00 zł 
2) doposażenie pracowni dla kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych – za kwotę 171 036,00zł 
 
 



 Współpraca z otoczeniem społeczno-

gospodarczym – 2017r. - 

 
• Wyprodukowano film informacyjno - promocyjny na temat 

mieleckiego szkolnictwa zawodowego 
• Zamówiono materiały promocyjne szkoły zawodowe (ulotki, 

smycze, plakaty, ołówki) 
• W ramach VIII Festiwalu Nauki i Techniki przeprowadzono 

konferencję promującą szkolnictwo zawodowe  
• Wszystkie szkoły zawodowe prezentowały się na zorganizowanych 

specjalnie dla nich stoiskach  
• Zrealizowano pierwszą z planowanych wizyt w szkołach i 

ośrodkach przemysłowych kształcących młodzież w klasach 
patronackich (ZSTw Leżajsku i MTU Aero Engines Polska. 

 



„Sprawy trudne” 

 

 

 

 Brak chętnych uczniów do udziału w stażach 

 „Przemęczenie nauczycieli” udziałem w 

projektach 

 Zatrudnianie nauczycieli 

 Zakup doposażenia 

 Oszczędności w projekcie 

 Zamówienia publiczne (117 zamówień na usługi 

społecznie i 16 zapytań ofertowych) 

 Rozbudowane procedury generujące dużą 

liczbę dokumentów     

 

 

 



Plany na najbliższe miesiące 

 

 

 

 Wybór uczelni i skierowanie 3 nauczycieli na 

studia podyplomowe 

 Zakup materiałów promocyjnych dla szkół 

 Wizyta studyjna we Wrześni  

 Staże dla 27 nauczycieli 

 Staże dla 273 uczniów 

 Realizacja 53 kursów dla uczniów i 7 dla 

nauczycieli 

 Zakup doposażenia (191 267,00) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mielec, 16 lutego 2018 r. 

 

Dziękuję za uwagę! 
 
 
 

Koordynator Projektu 
Lucyna Guła 


