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Zakres projektu: 

Głównym celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego  w Szkołach 

Salezjańskich w Szczecinie do 2023 r. i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku 

pracy zwiększające szanse na zatrudnienie 100 uczniów. 80 z nich uzyska tytuł czeladnika. 

Projekt będzie realizowany przez wprowadzenie do nauczania zawodu dodatkowych zajęć 

zawodowych w oparciu o zatwierdzoną Diagnozę potrzeb: Sztuka drewna, Projektowanie 

mebli – zajęcia dodatkowe  zakończone egz. wewnętrznym, w tym przygotowujące do 

egzaminu czeladniczego;  – zajęcia dodatkowe, specjalistyczne zakończone certyfikatem 

potwierdzającym nabyte umiejętności; Naprawa renowacja, konserwacja wyrobów 

stolarskich– zajęcia dodatkowe, specjalistyczne zakończone certyfikatem wew. 

potwierdzającym nabyte umiejętności. 

 W ramach projektu zostaną zakupione materiały dydaktyczne, profesjonalny 

sprzęt. Prowadzone będzie doradztwo edukacyjno - zawodowe, praktyki, Szkolny Punkt 

Informacji i Kariery, egzaminy, wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych. Grupę docelową 

tworzy też 15 nauczycieli, którzy będą doskonalić umiejętności i kompetencje poprzez kursy i 

szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zgodnym z potrzebami szkoły. W Szkołach 

Salezjańskich zostaną stworzone warunki odzwierciedlające naturalne warunki pracy 

właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych. 

W ramach projektu  przewidziano przeprowadzenie egzaminów próbnych zawodowych 

teoretycznych i praktycznych oraz przygotowanie uczniów do przystąpienia do egzaminu 

czeladniczego i jego sfinansowanie. W wyniku realizacji projektu 100 uczestników nabędzie 

nowe umiejętności zawodowe w zakresie projektowania mebli oraz wykonywania wyrobów 

z drewna i tworzyw drewnianych , 80 uczestników zdobędzie kwalifikacje czeladnicze, 100 

objętych zostanie doradztwem edukacyjno – zawodowym wraz z IPD dla każdego ucznia. W 



 
 

ramach projektu przewiduje się praktyki zawodowe u pracodawców – 150 godzin dla 

każdego z uczestników projektu. Praktyki będą odbywały się bezpośrednio u pracodawców, 

w firmach branży drzewnej, stolarskiej, meblarskiej i pokrewnej, w których prowadzona jest 

obróbka drewna i/lub płyt meblarskich, projektowania i wykonywania mebli. Uczestnicy 

projektu za udział w praktykach zawodowych otrzymają wynagrodzenie w wysokości 

2.417,00 zł. 

Typ projektu: 

1)            Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów 

prowadzących kształcenie zawodowe. 

2)            Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwie dla 

nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek 

szkolnictwa zawodowego. 

3)            Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem 

4)            Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego 

 Beneficjentem projektu jest Towarzystwo  Salezjańskie Dom Zakonny pw. Św. Józefa w 

Szczecinie. 

Termin realizacji projektu wynosi:  2020 – 2023. 

Całkowita wartość projektu: 2.354.950,33  zł 

Dofinansowanie: 2.113.450,33 zł 

Wkład własny: 241.500,00 z 


