Informacje ogólne
Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego
do potrzeb regionalnego rynku pracy.”
Biuro Projektu: ul. Tanowska 8, 72-010 Police,
czynne w pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30
8.6 Cele główne:
• podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, form, metod i warunków
przeprowadzania oraz jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy
zwiększające szanse na zatrudnienie,
• prowadzenie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje i doradztwo edukacyjnozawodowe dla uczniów, słuchaczy, osób dorosłych i nauczycieli,
• ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez
rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji zawodowych, nabywanie umiejętności
i uprawnień przydatnych w przyszłej pracy zawodowej w placówkach prowadzących
kształcenie zawodowe,
• prowadzenie praktyk i staży zawodowych, aby wyposażyć młodych ludzi w elementy
doświadczenia zawodowego, jako spełnienie oczekiwań pracodawców,
• modernizacja szkolnictwa zawodowego w powiecie polickim, aby wyposażyć młodych
ludzi w kompetencje zawodowe i ogólnospołeczne umożliwiające im bezproblemowe
wejście na rynek pracy,
• skoordynowanie mechanizmów prognozowania umiejętności zawodowych, dostosowanie
programów nauczania, tworzenie i rozwijanie systemu uczenia się przez całe życie,
• ścisła współpraca z pracodawcami,
• wzmocnienie pozycji kształcenia zawodowego w środowisku lokalnym.
8.6 Zadania:
• utworzenie CKZiU wraz z Punktem Informacji i Kariery (PIK) w PPP, dostosowanego
• do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, toalety, szerokość drzwi, na schodach
taśmy antypoślizgowe),
• kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla dorosłych,
• zajęcia dodatkowe dla uczniów,
• tworzenie w placówkach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy,
• podnoszenie i aktualizowanie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli
kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
• praktyki i staże dla uczniów i nauczycieli.
8.6 Wskaźniki:
• 220 uczniów z 4 placówek oświatowych Powiatu Polickiego odbędzie praktyki i staże
u pracodawców,
• 30 nauczycieli przedmiotów zawodowych podniesie swe kompetencje lub zdobędzie
nowe kwalifikacje,
• 382 osoby będą uczestniczyć w pozaszkolnych formach kształcenia,
• 162 osoby powyżej 18 r. ż. uzyskają nowe kwalifikacje,
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6 placówek kształcenia zawodowego będzie wykorzystywać wyposażenie zakupione
ze środków EFS.
kluczowe wskaźniki produktu:
- liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia – 382 (182 K
i 200 M),
- liczba uczniów szkól i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących
w stażach i praktykach u pracodawcy – 220 (100 K i 120 M),
- liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki
zawodu objętych wsparciem w programie - 30 (20 K i 10 M),
- liczba podmiotów realizujących zadania CKZiU, dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami – 1,
- liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 6,
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8.6 Wsparcie uczniów
prowadzone będzie w oparciu o ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów,
8.6 Rekrutacja:
• rekrutacja prowadzona w oparciu o Regulamin Projektu;
• formularz zgłoszeniowy i deklaracje obowiązujące w Projekcie składane będą w Biurze
projektu, za pośrednictwem koordynatora szkolnego lub koordynatora CKZiU,
• rekrutacja dla uczniów odbywać się będzie na początku każdego roku szkolnego przez
cały okres trwania Projektu,
• informacje o Projekcie przekazywane na ulotkach do przekazania rodzicom,
na spotkaniach z zainteresowanymi rodzicami i w gablotach informacyjnych w szkołach,
na stronach internetowych i w mediach społecznościowych,
• na podstawie kryteriów:
- zgoda na uczestnictwo w projekcie rodziców/opiekunów ucznia niepełnoletniego
lub pełnoletniego ucznia,
- kolejność zgłoszeń spełniających wymogi,
- liczba punktów uzyskanych za status ucznia.
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dobór poszczególnych form wsparcia wynikać będzie z potrzeb i możliwości
psychofizycznych ucznia zawartych w IPD,
rekrutacja dla nauczycieli ma charakter zamknięty, jednorazowy, obowiązuje
potwierdzenie wcześniejszych zgłoszeń,
rekrutacja dla osób dorosłych na kursy w CKZiU odbywać się będzie przez cały okres
trwania Projektu,
na podstawie kryteriów:
- mieszkaniec woj. zachodniopomorskiego,
- złożenie formularza,
- liczba punktów uzyskanych za status.
Komisja rekrutacyjna (kierownik projektu i koordynatorzy szkolni):
- analizuje dokumenty,
- sporządza listy zakwalifikowanych, osobno dla uczniów, osób powyżej 18 r. ż.
i nauczycieli,
- sporządza listę oczekujących, na wypadek rezygnacji kogoś w trakcie roku szkolnego.
W przypadku braku chętnych dodatkowe spotkania z rodzicami oraz indywidualne
spotkania koordynatorów szkolnych z rodzicami uczniów oraz wspólne działania
promocyjne z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego.

8.6 Promocja:
• plakaty A3 o rekrutacji, materiały informacyjne i promocyjne,
• budynki szkół, siedziba CKZiU, pracownie zawodowe – odpowiednio oznakowane,
• dokumentacja projektu oznakowana logotypami,
• informacje o rozpoczęciu projektu w mediach lokalnych: prasa, radio i TV,
• aktualne informacje o postępie realizacji projektu: na stronach internetowych szkół,
powiatu, placówek realizujących Projekt i CKZiU,
• zakupiony sprzęt i materiały dydaktyczne oznakowane logotypami (naklejki),
• rezultaty udostępnione Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej oraz
placówkom kształcenia zawodowego i przekazane Izbie Rzemieślniczej oraz
pracodawcom,
• uczniowie, ich rodzice i osoby dorosłe uczestniczące w kursach zostaną powiadomione
o dofinansowaniu projektu z EFS,
• podczas dni otwartych szkół uczniowie będą prezentowali swe umiejętności i opowiedzą
o projekcie,
• dyrektorzy placówek będą informować o realizowanym projekcie w trakcie konferencji
instytucji oświatowych i otoczenia społeczno-gospodarczego, na radach pedagogicznych
i sesjach Rady Powiatu oraz zebraniach z rodzicami.
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