
 

 

O projekcie 

 Projekt powstał w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego. 

Celem realizacji Priorytetu IX było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej I Technikum Poligraficzno – Usługowego w Wyszkowie służące zwiększeniu szans na 

znalezienie zatrudnienia przez przyszłych absolwentów. 

Osiągnięcie założonych celów umożliwiło realizację projektu „Europejski zawód & sukces”, którego 

wartość wynosiła  4 799 700 PLN. 

 Jesteśmy przekonani, że wsparcie oferowane w ramach projektu przyczyniło się do 

pozyskania przez jego uczestników umiejętności zawodowych oraz do zmniejszenia poczucia 

zagrożenia, wynikającego z braku umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy. 

Uczestnikiem projektu mógł zostać każdy uczeń kończący gimnazjum, który z własnej inicjatywy 

zgłosił chęć udziału w projekcie poprzez podjęcie nauki na jednym z kierunków kształcenia 

oferowanym przez I Technikum Poligraficzno – Usługowe w Wyszkowie. 



 

 

Finansowanie projektu 

Projekt „Europejski zawód & sukces” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej z 

Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przy 

uwzględnieniu wkładu własnego ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie. 

Czas trwania projektu 

Sierpień 2009 – październik 2012 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE 

 Działania projektu „Europejski zawód & sukces” ukierunkowane były na wsparcie 

docelowych grup projektu, realizację założonych zadań i zrealizowanie głównego celu 

polegającego na: 

PODNIESIENIU ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI NAUCZANIA W  I TECHNIKUM 

POLIGRAFICZNO - USŁUGOWYM W WYSZKOWIE 

Działania skierowane bezpośrednio do uczniów I TP – U jako uczestników projektu: 

 Podniesienie atrakcyjności i jakości edukacji zawodowej poprzez naukę przedmiotów 

zawodowych w sukcesywnie doposażonych, nowoczesnych pracowniach technicznych, 

spełniających standardy europejskie 

 Możliwość podjęcia i kontynuacji nauki w zakresie zawodów adekwatnych do potrzeb 

współczesnego rynku pracy 

 Uczestnictwo w wyjazdach edukacyjnych (krajowych i zagranicznych) 

 Organizacja stażu zawodowego u pracodawcy, za który uczeń otrzyma wynagrodzenie 

 Możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach zgodnie z zainteresowaniami uczniów 

 Wsparcie i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne 

 Udział w zajęciach wyrównawczych 

 Rozwój aktywności i przedsiębiorczości w ramach klubu dydaktycznego „Młodzi Kreatywni” 

 Możliwość uczestnictwa w dodatkowych modułach edukacyjnych ukierunkowanych na 

rozwój Kompetencji Kluczowych, np. „Europejskie Laboratorium Przedsiębiorczości”, 

stylizacja paznokci, prawo jazdy KAT.B, grafika komputerowa, cyfrowe procesy graficzne 

Działania ukierunkowane na rozwój placówki i modernizację bazy dydaktycznej: 

 Modernizacja pracowni technicznych na wszystkich oferowanych kierunkach 

kształcenia 

 Wyposażenie pracowni technicznych -  kierunkowych w niezbędny sprzęt i maszyny do 

zajęć praktycznych i nauki zawodu  

 Wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, programy komputerowe, 

publikacje naukowe sprzęt multimedialny 

 Przygotowanie, urządzenie i wyposażenie klubu dydaktycznego „Młodzi Kreatywni” 

 Wprowadzenie do oferty szkoły nowych adekwatnych do zmieniającego się rynku pracy 

kierunków kształcenia 

 




