
 
 
 
 
 
 
O projekcie. 
 
Od września 2009 w popularnej „Budowlance” rozpoczęła się realizacja kolejnego już projektu 
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, tym razem w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt nosi nazwę „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku 
pracy” i realizowany będzie w latach 2009-2013. Koszty jego realizacji oszacowano na ponad 1mln 
200 tyś. zł (w tym wkład miasta Płocka to 12,75 %). Warto dodać, że w rankingu projektów, które 
uzyskały akceptację szkoła znalazła się na jednym z czołowych miejsc. 
Przewidziane w harmonogramie działania to oferta bardzo bogata i zróżnicowana, skierowana 
do wszystkich uczniów Zespołu ( technikum, liceum profilowanego i zasadniczej szkoły zawodowej). 
 
Umieszczając w projekcie konkretne działania szkoła kierowała się przede wszystkim potrzebami 
uczniów oraz wymaganiami rynku pracy. Uczniowie „Budowlanki” będą mogli zatem skorzystać z 
szeregu bezpłatnych kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe: prawa jazdy kat.B i C, operatora 
wózków widłowych, spawania oraz kursów informatycznych z wykorzystaniem najnowszych 
programów w zakresie projektowania i kosztorysowania. Bez wątpienia ich ukończenie zwiększy 
szansę na znalezienie zatrudnienia na trudnym dziś rynku pracy, dlatego cieszą się one szczególnym 
zainteresowaniem ze strony uczniów. Realizacja tego zadania ma również bardzo istotny aspekt 
wychowawczy. W procesie rekrutacji najważniejsze kryteria to frekwencja, ocena z zachowania i 
średnia ocen. Szkoła proponuje również uczniom szereg warsztatów przygotowujących do 
sprawnego funkcjonowania na rynku pracy i podjęcia własnej działalności gospodarczej. Ich 
tematyka dotyczy między innymi aktywnych sposobów poszukiwania pracy, procedur zakładania 
własnej firmy, zasad konstruowania biznes planu, zasad rachunkowości i rozliczania podatków, 
poszukiwania źródeł finansowania własnej działalności. Młodzież uczestniczyć będzie także w 
zajęciach specjalistycznych, w trakcie których pozna nowoczesne metody tworzenia stron www i 
możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w działalności zawodowej. Odrębną grupę zadań 
stanowią w projekcie propozycje skierowane do młodzieży z trudnościami i zaległościami w nauce. 
Przewidziano dla niej szereg zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii, a 
więc przedmiotów, które sprawiają uczniom spore kłopoty. Nie zapomniano też o zajęciach 
ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. 
Dla uczniów szczególnie zainteresowanych ( tu zapewne sporą grupę stanowić będą zdający 
egzaminy zewnętrzne w najbliższych sesjach egzaminacyjnych i potencjalni przyszli studenci) 
przygotowano zajęcia pozalekcyjne z języków obcych zawodowych (angielskiego i niemieckiego) 
oraz matematyki, fizyki i chemii. Absolwenci „Budowlanki” kontynuują naukę głównie w uczelniach 
technicznych, dlatego wybór przedmiotów nie był przypadkowy. 
 
Równoległymi do kształcenia i nie mniej ważnymi zadaniami szkoły są wychowanie, zapobieganie 
przedwczesnemu wypadnięciu uczniów z systemu oświaty oraz ścisła i bieżąca współpraca z 
rodzicami. Dlatego ważnym zadaniem realizowanym w ramach projektu będzie cykl warsztatów 
psychologiczno- pedagogicznych przeznaczonych dla uczniów i rodziców, prowadzonych przez 
doświadczonych pedagogów i psychologów. 
 
W wymienionych wyżej kursach, warsztatach i zajęciach uczestniczyć będzie rocznie ok. 386 
uczniów i 20 rodziców . A projekt realizowany będzie przez cztery lata. 
Tak bogata oferta przygotowana przez szkołę bez wątpienia daje jej uczniom możliwość stania się 
atrakcyjnymi na mazowieckim ( i nie tylko) rynku pracy. Tym bardziej, że w „Budowlance” 
realizowane są równolegle praktyki zagraniczne - dwa inne projekty unijne w ramach programu 
„Leonardo da Vinci” . 
 
 


