
 

 

Warto było, czyli co zyskaliśmy dzięki realizacji projektu 

„Podkarpacie stawia na zawodowców” 

 

Na nic zda się nasza wiedza teoretyczna, 

jeśli nie potrafimy przekształcić jej w czyn 

        - Mikołaj Gogol - 

 

 Powiat leżajski, zgodnie z przyjętą strategią nowoczesnego kształcenia zawodowego 

młodzieży, włączył się w realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki , Działania 9.2;  pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Polityka 

oświatowa samorządu powiatu leżajskiego idealnie wpisywała się w główny cel projektu, 

którym było podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży pod 

kątem wymagań współczesnego rynku pracy.   Realizacja projektu,  w partnerstwie z 

Wojewódzkim Urzędem Pracy,  obejmowała okres od czerwca 2012 do sierpnia  2015. 

Całkowita wartość alokacji dla powiatu leżajskiego wyniosła ok. 3,2 mln zł ;  w tym wkład 

własny pieniężny i rzeczowy w łącznej wysokości 439 495,00 zł.  Wsparciem objęte zostały 

cztery szkoły powiatu leżajskiego prowadzące kształcenie zawodowe tj. Zespół Szkół 

Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku (ZST), Zespół Szkół Licealnych im. B. 

Chrobrego w Leżajsku (ZSL), Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie (ZSNS) 

oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku (SOSW). 

   Idea projektu wyrażona w haśle  „Przejdź na zawodowstwo” realizowana była przez 

szerokie spektrum działań.  W ramach projektu  utworzono 10 specjalistycznych pracowni 

oraz  zorganizowano system doradztwa zawodowego. W każdej z 4  szkół uczestniczących w 

projekcie powstała pracownia edukacyjno-zawodowa oraz przeprowadzono indywidualne i 

grupowe szkolenia dla młodzieży ukierunkowane na świadomy wybór dalszej ścieżki 

edukacyjnej lub zawodowej. Beneficjentami projektu byli też nauczyciele. Zorganizowano 

szkolenia edukacyjno-zawodowe Rad Pedagogicznych,  kursy kwalifikacyjne dla czterech 

szkolnych doradców zawodowych  oraz sfinansowano studia podyplomowe dla czterech 

nauczycieli, dzięki którym zdobyli  uprawnienia doradców zawodowych. Jednak głównym 

beneficjentem projektu była młodzież naszego powiatu kształcąca się w technikach oraz zasadniczych 

szkołach zawodowych. Jedną z form wsparcia były  staże u pracodawców organizowane podczas 

wakacji w okresie 2012 - 2015. W ramach stażu uczniowie otrzymywali stypendium  w kwocie 

1 000 zł oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca siedziby 



pracodawcy. Staże trwały  4 tygodnie i obejmowały łącznie 150 godzin. Organizowane były 

zgodnie z przyjętym programem i harmonogramem, nad  przebiegiem których czuwali 

opiekunowie z zakładu pracy oraz z ramienia szkoły.  Z tej formy wsparcia skorzystało 

łącznie 657 uczniów i uczennic. Realizacja staży zaowocowała nawiązaniem współpracy z 

224 pracodawcami.  Były wśród nich firmy, z którymi szkoły współpracowały już wcześniej 

oraz takie, które dopiero teraz przyłączyły się do współpracy. Należy stwierdzić, że 

wakacyjne staże były dobrym przedsięwzięciem, gdyż skorzystała z nich zarówno młodzież 

jak też pracodawcy. Dzięki stażom uczniowie i uczennice poznali rzeczywiste warunki pracy 

w swoim zawodzie, zdobyli dodatkową wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe . 

Dla wielu z nich stypendia  stanowiły pierwsze zarobione przez siebie pieniądze.  Z kolei dla 

pracodawców przyjmujących stażystów była to okazja do ingerencji w proces dydaktyczny z 

zakresu przygotowania zawodowego oraz zacieśnienia współpracy ze szkołami.  

 Dużym powodzeniem wśród młodzieży cieszyły się kursy zawodowe i szkolenia. Ich 

celem było zdobycie przez uczniów i uczennice dodatkowej wiedzy i uprawnień 

zawodowych,  potwierdzonych uzyskaniem certyfikatów instytucji zewnętrznych. Łącznie w 

okresie realizacji projektu zorganizowano 18 różnych  kursów i szkoleń w ramach pięciu 

edycji , w których uczestniczyło  1146 osób. Tradycyjnie młodzież najchętniej wybierała kurs  

spawacza metodą MAG-135 i TIG-141, operatora wózków widłowych, prawa jazdy kat. B, 

SEP oraz instalatora systemów fotowoltaicznych.  

 Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” stworzył szansę na podniesienie jakości 

i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na 

rynek pracy. Dzięki realizacji projektu w szkołach naszego powiatu dokonano znaczącej 

modernizacji bazy dydaktycznej, która zaowocuje lepszym przygotowaniem fachowców na 

potrzeby gospodarki naszego województwa. 

 

   
 


