
W ramach projektu w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w 

Gorlicach   realizowane były następujące formy w których wzięła udział 

podana liczba osób: 
zajęcia z przedsiębiorczości      

 2008/2009 – 40    2010/2011 - 29 
zajęcia z indywidualnego Planu Działania    

 2008/2009 – 34    2010/2011 - 35 
         zajęcia z matematyki      

 2008/2009 – 20 2009/2010 – 40 2010/2011 - 43 
zajęcia z programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 

 2008/2009 - 9  2009/2010 – 10 2010/2011 - 9 
zajęcia z przedmiotów zawodowych     

 2008/2009 – 20 2009/2010 – 35 2010/2011 - 22 
zajęcia z języków obcych       

 2008/2009 – 18    2010/2011 - 29  
zajęcia komputerowe       

 2008/2009 – 30 2009/2010 – 27 2010/2011 - 28  
kurs spawania metodą MAG      

 2008/2009 – 40 2009/2010 – 40 2010/2011 – 50 
kurs sep 

        2010/2011 – 9 
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Podsumowanie działao w latach 2008-2011 

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,   

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 



W sumie w roku szkolnym 

2008/2009 uczestniczyło 211 

z 341 uczniów szkoły co stanowiło 

62%, w następnym 2009/2010 

152 z 347 uczniów szkoły co 

stanowiło 44% uczniów,, 

a w 2010/2011 256 z 344 uczniów 

szkoły co stanowiło 74%, co daje 

w całości udział 619 uczniów 

i uczennic. 
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indywidualny plan działania 34 94%     35 82% 69 88% 

zajęcia z przedsiębiorczości 40 98%     29 86% 69 92% 

matematyka 20 99% 40 93,5% 43 75% 103 89% 

programowanie obrabiarek ster. numer. 9 88% 10 96% 9 78% 28 87% 

przedmioty zawodowe 20 94% 35 79% 22 94% 77 89% 

zajęcia komputerowe 30 96% 27 92% 28 89% 85 92% 

zajęcia z języka angielskiego 18 80%     29 92% 47 86% 

kurs spawania metodą MAG 40 91% 40 84% 50 82% 130 86% 

kurs Sep         9 100% 9 100% 

Średnia frekwencja za wszystkie lata wynosiła 86,4% 
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Nauczyciele pracujący w projekcie: 
zajęcia z przedsiębiorczości        

 2008/2009 – p. Beata Kosiba i p. Małgorzata Kukuła-Jasińska 

2010/2011 – p. Beata Kosiba i p. Małgorzata Kukuła-Jasińska   
zajęcia z indywidualnego Planu Działania    

 2008/2009 – p. Beata Kosiba i p. Małgorzata Kukuła-Jasińska 

2010/2011 – p. Beata Kosiba i p. Małgorzata Kukuła-Jasińska   
zajęcia z matematyki        

 2008/2009 – p. Beata Kosiba 

2009/2010 – p. Beata Kosiba 

2010/2011 – p. Beata Kosiba i p. Bożena Szpila 
zajęcia z programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 

 2008/2009 – p. Jerzy Bubak i p. Wiesław Stec 

2009/2010 – p. Jerzy Bubak i p. Wiesław Stec  

2010/2011 – p. Jerzy Bubak i p. Wiesław Stec 
zajęcia z przedmiotów zawodowych     

 2008/2009 – p. Gabriel Wiatr i p. Michał Wolski 

2009/2010 – p. Jerzy Bubak i p. Michał Wolski 

2010/2011 – p. Jerzy Bubak i p. Michał Wolski 
zajęcia z języków obcych       

 2008/2009 – p. Marek Potempa 

 2010/2011 – p. Marek Potempa i p. Wioletta Stabach-Wójcik 
zajęcia komputerowe       

 2008/2009 – p. Robert Chrząszcz 

2009/2010 – p. Robert Chrząszcz 

2010/2011 – p. Robert Chrząszcz 
kurs spawania metodą MAG      

 2008/2009 – p. Jerzy Bubak  

2009/2010 – p. Jerzy Bubak  

2010/2011 – p. Jerzy Bubak  
kurs sep 

 2010/2011 – p. Michał Wolski  
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Największym zainteresowaniem cieszył się u nas kurs 

spawania metodą MAG. Książeczki spawacza uzyskało 130 

uczniów. Średnia frekwencja wynosiła 85,4 %. Zajęcia 

odbywały się  z początku na warsztatach szkolnych, które 

w trakcie trwania projektu zostały przekształcone 

w samodzielną jednostkę o nazwie „ Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego”. Chętnych na kurs było 

zawsze więcej niż miejsc, dlatego staraliśmy się 

o dodatkowe środki z oszczędności w projekcie i dzięki temu 

kurs ukooczyli wszyscy chętni, którzy spełniali wymóg 

wiekowy. Niestety kilku uczniów, którym bardzo zależało na 

uprawnieniach spawacza odpadło podczas wstępnej selekcji 

na badaniach lekarskich.  Podczas zajęd lepszą frekwencją 

wykazali się uczniowie technikum. 
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Z informacji uzyskanych na podstawie ustnych wywiadów 

z nauczycielami matematyki i angielskiego wynika że u uczniów którzy, 

którzy brali udział w zajęciach w różnym stopniu, ale jednak zwiększyły 

się umiejętności z powyższych przedmiotów. 

Perspektywa – nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie gorlickim 

Powiat Gorlicki 

Wypowiedzi uczniów: 

„Takie zajęcia to fajna sprawa bo przynajmniej można nauczyć się czegoś pożytecznego.” - uczeń klasy IV T 

„Ten kurs to była świetna sprawa, mogłem podnieść swoje kwalifikacje i nic za to nie zapłacić” - uczeń klasy III ZSZ 

„Chciałem koniecznie zdobyć uprawnienia spawacza, bo już pracuję w warsztacie samochodowym i pojawiła się 

okazja by zrobić kurs za darmo, bałem się że się nie dostanę, bo miałem słabą średnią, ale zorganizowano 

dodatkowy kurs i mam swój certyfikat” - uczeń klasy III T 

„Warto zdobyć uprawnienia spawacza, bo jest bardzo dużo ofert pracy, nawet za granicą i to dobrze płatnych”- 

uczeń klasy II T 

”Wzbogaciło nam się słownictwo, ćwiczyłyśmy długie wypowiedzi, myślę że łatwiej będzie mi zdać maturę z 

angielskiego dzięki tym dodatkowym zajęciom” - uczennica klasy II T 

„Dzięki dodatkowym zajęciom z matematyki, udało mi się zaliczyć w 2 godziny cały semestr” - uczeń klasy II T  
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Szkolnym  Liderem Projektu 

 przez cały czas jego trwania  

był p. Rafał Warzecha 


