
 

Co w harmonogramie realizacji 
projektu? 
    Uczniowie będą mogli uczestniczyć                                 

w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych przygotowujących do egzaminów 

zawodowych i maturalnych oraz z zakresu 

kształcenia umiejętności kluczowych: języków 

obcych, biologii, chemii, fizyki, matematyki. 

W Zespole Szkół Technicznych zostanie wyposażona 

w nowoczesny sprzęt pracownia automatyki                        

i robotyki. Zespół Szkół Mechanicznych otrzyma 

wyposażenie pracowni techniki. Sprzęt                              

do pracowni oraz podręczniki i programy 

komputerowe zostaną również zakupione ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Biuro projektu znajduje się przy ul. Wodnej 7 
(brama wodna) i jest  czynne:    
                                                                           
poniedziałek: 7:30- 15:30                                               
wtorek:          8:00 - 16:00                                                                 
środa:             7:30 - 15:30                                                                           
czwartek:       7:30 - 15:30                                                               
piątek:            7:30 - 15:30 
 
Tel. stacjonarny biura:  (56) 4510310 w. 26                                                                                                                                                                                 
Tel. komórkowy: 693611124 

Danuta Bober- Koordynator projektu;  e-mail: 
d.bober@um.grudziadz.pl  

Karolina Jodko – asystent koordynatora                     
e-mail: k.jodko@um.grudziadz.pl  

Joanna Marciniak- pracownik biurowy                                                                                 

e-mail: j.marciniak@um.grudziadz.pl  

 

 

KOORDYNATORZY SZKOLNI :    

Zespół Szkół Technicznych                                     

Jadwiga Grądecka  

Zespół Szkół Mechanicznych                                             
Małgorzata Urbaniak   

Zespół Szkół Rolniczych                            

Hanna Moczulska 

Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych     

Maria Soboczyńska 

Zespół Szkół Ekonomicznych                                     

Jerzy Jakubowski 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  

Rafał Szweda 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

Szanowni Państwo. 

 

Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego            
w grudziądzkich szkołach” jest realizowany przez 
Gminę Miasto Grudziądz od 1 stycznia 2014r.                      
i potrwa do 30 września 2015r. 
Wartość projektu ogółem: 3 736 102,78 zł;  
kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Społecznego to 3 175 687,36 zł.  
Gmina Miasto Grudziądz ponosi  wkład własny                      
w wysokości  560 415,42 zł. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

Jego głównym celem jest poprawa jakości, 
efektywności i atrakcyjności kształcenia 
zawodowego w Mieście Grudziądzu  poprzez 
współpracę z pracodawcami i wdrożenie 
programów rozwojowych w 6 zespołach szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe w terminie                     
do 30.09.2015r. 

Wsparcie jest skierowane do uczniów w wieku                
16-22l. pobierających naukę w technikach                              
i zasadniczych szkołach zawodowych na terenie 
miasta Grudziądza. W projekcie biorą udział 
uczniowie z Zespołu Szkół: Ekonomicznych, 
Mechanicznych, Gastronomiczno-Hotelarskich, 
Budowlanych i Plastycznych, Technicznych oraz 
Rolniczych. Przewidywana liczba uczniów, którzy 
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będą uczestniczyć w projekcie to ogółem – 2033.  
Uczeń ma możliwość skorzystania z kilku form 
wsparcia. Są to spotkania z biznesem na terenie 
szkoły z osobami prowadzącymi własne biznesy, 
wyjazdy zawodoznawcze do przedsiębiorstw, które 
dają możliwość bezpośredniego poznania 
technologii produkcji czy pracy w konkretnym 
zawodzie. Inną formą przygotowującą uczniów do 
wejścia na rynek pracy jest udział w zajęciach 
specjalistycznych poszerzających umiejętności 
uczniów, przez co staną się oni bardziej atrakcyjni 
na rynku pracy. 

We wszystkich szkołach przewidziano realizację 

następujących zajęć specjalistycznych: 
dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych - w zakresie 

usług elektrycznych do 1 KV; 

dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych –                           

w zakresie spawania elektrycznego metodą TIG,  

dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych – w zakresie 

florystyki, w zakresie nauki jazdy ciągnikiem oraz 

obsługi kombajnu, 

dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych –                          

w zakresie obsługi kas fiskalnych oraz umiejętności 

kasjera walutowego, 

dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-

Hotelarskich – w zakresie protokołu 

dyplomatycznego i obsługi przyjęć oficjalnych                              

z udziałem osób z otoczenia dyplomacji, w zakresie 

carvingu, wyrobu pralin, artystycznego wyrobu 

ciastek, barmana i baristy oraz szereg zajęć 

poszerzających program z zakresu hotelarstwa, 

turystyki oraz żywienia z uwzględnieniem nowych 

trendów panujących w świecie kulinarnym                               

i ciekawym połączeniem kulinariów z literaturą 

polską. 

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych                                     

i Plastycznych mogą poszerzyć swoje umiejętności               

z zakresu wykorzystania programów 

komputerowych Autocad i Norma w zawodach 

budowlanych. 

 

Cel główny projektu dotyczy rozszerzenia 

współpracy z pracodawcami w zakresie 

dostosowania programów nauczania oraz 

programów praktyk i staży do potrzeb 

pracodawców oraz przygotowanie absolwenta 

gotowego do pracy. Udział pracodawców                     

w dostosowaniu programów nauczania oraz 

programów praktyk to uwzględnienie ich opinii 

przy modyfikacji tych programów, jako praktyków. 

 

W ramach współpracy z pracodawcami 

zaplanowano udział 254 uczniów w stażach 

zawodowych u pracodawców. Staże odbędą się                

w miesiącach wakacyjnych: w lipcu i sierpniu 2014r.                 

i w lipcu 2015r. Uczniowie otrzymają stypendium 

stażowe, niezbędną odzież roboczą oraz koszty 

dojazdów na staże. Zapewniona zostanie opieka 

nad stażystą; z ramienia szkoły funkcję opiekuna 

sprawować będzie koordynator stażu,                                 

u pracodawcy -  wyznaczony przez niego opiekun. 

Wszystkie wydatki związane z realizacją staży                       

u pracodawców będą współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

Uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych 

zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych 

przygotowujących do egzaminów zawodowych                   

i maturalnych oraz z zakresu kształcenia 

umiejętności kluczowych: języków obcych, biologii, 

chemii, fizyki, matematyki. 

 

W Zespole Szkół Technicznych w nowoczesny sprzęt 

zostanie wyposażona pracownia automatyki                           

i robotyki. 

 Zespół Szkół Mechanicznych otrzyma nową 

pracownię techniki. Wyposażenie pracowni oraz 

podręczniki i programy komputerowe zostaną 

również zakupione ze środków Unii Europejskiej                         

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

W zakresie opieki pedagogiczno-psychologicznej 

zaplanowano wyjazdy integracyjne i adaptacyjne 

dla uczniów. Zapewniona zostanie również 

niezbędna opieka pedagoga i psychologa. 

Uczniowie klas pierwszych mogą skorzystać z 50% 

dopłaty do biletu miesięcznego w ramach 

programu „Bilet do sukcesu”. W Zespole Szkół 

Gastronomiczno-Hotelarskich realizowane będą 

programy prewencyjne: szkolne judo, warsztaty 

antystresowe i inne. Aby ułatwić przyszłym 

absolwentom wejście na rynek pracy, zaplanowano 

zajęcia z doradztwa zawodowego i umiejętności 

interpersonalnych. 

 
 

 

 

 

  

 
 


