
 

W grudniu 2009 roku zakończyła się realizacja pierwszych zadań projektu „Chcemy być atrakcyjni 

na mazowieckim rynku pracy”. Poniżej prezentujemy wyjątki z Raportu cząstkowego  z badania 

ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji określonych w projekcie 

zadań w okresie od września do grudnia 2009 r. 

 

 

I. Zadania zrealizowane w ramach projektu w okresie IX –XII 2009 r. 

II. Realizacja ewaluacji 
Badanie ewaluacyjne obejmowało następujące etapy : 

• upowszechnianie rezultatów zadań realizowanych w ramach projektu, między innymi 

poprzez : przygotowanie informacji o realizowanych zadaniach, przygotowanie baz 

danych na potrzeby ich realizacji, umieszczenie informacji o  wynikach realizacji 

zadań na stronie internetowej szkoły; 

• ankietowe badanie ewaluacyjne wśród beneficjentów bezpośrednich; 

• wywiady bezpośrednie z beneficjentami bezpośrednimi i osobami prowadzącymi 

zajęcia  

• raport z badania 

 

Ankietowe badanie ewaluacyjne prowadzono w okresie listopada i grudnia 2009 roku (w końcowym 

okresie realizacji kolejnych zadań). Ankieta zawierała  pytania dotyczące : 

• źródeł informacji o realizacji przez szkołę projektu 

• motywów udziału w projekcie 

• oceny zasad rekrutacji osób uczestniczących w projekcie 

• oceny realizacji zadań ( wiedza, sposób jej przekazania, materiały dydaktyczne) 

• czasu, w jakim odbywały się zajęcia 

• oceny zdobytych umiejętności i kwalifikacji  

• ewentualnych problemów i konfliktów, które wyłoniły się w trakcie realizacji zadań 

 

Wypełnione ankiety zwróciło 206 osób, w tym 197 uczniów i 9 rodziców. 

   

 

 

 

 

 

 

• spawanie 
• prawo jazdy kat.B 
• prawo jazdy kat.C 
• operatora wózków widłowych 
• w zakresie projektowania 
• w zakresie kosztorysowania 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- 
WYRÓWNAWCZE 

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO - 
PEDAGOGICZNE 

• z matematyki 
• z fizyki 
• z chemii 

 
   KURSY 



       

III. Charakterystyka uczestników projektu ( Beneficjentów Ostatecznych) 
 

 Struktura uczestników projektu wg płci 
 

46%

54%

1. dziewczęta

2. chłopcy

Badanie wykazało, że wśród uczestników żadna grupa nie była grupą preferencyjną.  

W odniesieniu do struktury uczniów ZSB nr1 pod względem płci zaznaczyć należy niewielką 

przewagę udziału dziewcząt . Różnice występujące w przypadku niektórych zadań wynikają z  

samego ich charakteru ( np. kurs spawania) lub potrzeb uczestników (np. zajęcia z fizyki). 

 

 

 Struktura uczestników projektu wg typu szkoły 
 

 

67%

14%

19%

1. Technikum

2. Liceum

3. ZSZ

 
Uzyskane w badaniu informacje potwierdzają udział w projekcie uczniów ze wszystkich typów 

szkół zespołu. Widoczne na wykresie proporcje wynikają ze struktury organizacyjnej szkoły  

( liczby klas i uczniów w poszczególnych typach szkół), przyjętych zasad rekrutacji oraz stopnia 

zainteresowania projektem ze strony samych uczniów i ich rodziców. 

 

Struktura uczestników projektu wg miejsca zamieszkania 
 
         

 

49%

51%

1. miasto

2. wieś

 



 

Ankieta wykazała, że beneficjenci ostateczni to w porównywalnym procencie mieszkańcy Płocka i 

terenów wiejskich. Szczegółowa analiza wskazuje jednak, że młodzież z terenów wiejskich 

zainteresowana była przede wszystkim zadaniami, które umożliwiały zdobycie konkretnych 

kwalifikacji uprawniających nawet do wykonywania drugiego (innego, niż zdobyty w szkole) 

zawodu.  Młodzież z terenu Płocka przeważała natomiast w zadaniach związanych  

z uzupełnieniem bądź poszerzeniem wiedzy szkolnej oraz warsztatach psychologiczno – 

pedagogicznych. 

 

 

IV. Analiza ankiet  
 

Źródła informacji o realizacji przez szkołę projektu 
 
 

158

33

10

16

48

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

wychowawca

tablica informacyjna

www

koleżanki i koledzy

inne

 
Z ankiety wynika ,że informację o projekcie uzyskali beneficjenci z kilku źródeł, co świadczy  

o prawidłowej organizacji działań upowszechniających. Głównym źródłem byli wychowawcy klas 

oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów (patrz inne) ponieważ młodzież miała z nimi 

najczęstszy kontakt.  

 

Motywy udziału w projekcie 
 
Ze względu na różny charakter zadań, analizując motywy, które skłoniły Beneficjentów 

Ostatecznych do udziału w projekcie dokonano podziału zadań na dwie grupy: kursy i pozostałe 

zajęcia.  

 

     KURSY 

0 20 40 60 80 100 120

zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności

nadrobienie zaległości w nauce

plany podjęcia własnej dzałalności 

nieodpłatny udział

pomoże to w dalszym życiu

żeby rozwijać własne zainteresowania

ponieważ inni się zgłosili

 



Uczestnicy kursów jako najistotniejsze motywy udziału w projekcie wymienili chęć zdobycia 

nowych umiejętności i kwalifikacji (90,9%) oraz przekonanie, że pomoże im to w dalszym życiu 

(64,5%). 20 % uczestników wymieniło plany rozpoczęcia w przyszłości własnej działalności 

gospodarczej. Istotny wpływ na udział w kursach miał również fakt, że były one nieodpłatne 

(36,4%).  

 
POZOSTAŁE ZAJĘCIA 
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Uczestnicy pozostałych zajęć jako główne motywy udziału w projekcie podali chęć nadrobienia 

zaległości w nauce ( 58,3%) oraz przekonanie, że pomoże im to w dalszym życiu (35,4%). 

Inne motywy najczęściej wskazywane przez Beneficjentów Ostatecznych tych zajęć to: chęć 

lepszego zrozumienia materiału z danego przedmiotu i poprawa sytuacji szkolnej a w przypadku 

warsztatów psychologiczno – pedagogicznych : chęć lepszego poznania dziecka, poprawy relacji z 

dzieckiem, pomoc dziecku w nadrobieniu zaległości. 

 

 

Ocena kryteriów rekrutacji osób uczestniczących w projekcie 
 

Kryteria rekrutacji ocenione zostały przez Beneficjentów Ostatecznych jako sprawiedliwe lub 

motywujące do dobrego zachowania i nauki. 

Ze względu na charakter z ogólnych zasad rekrutacji wyłączono warsztaty psychologiczno – 

pedagogiczne. Doboru Beneficjentów Ostatecznych dokonano w tym przypadku w oparciu  

o wywiady z wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 

uczniów z największymi problemami oraz ich rodziców (warunkiem było wyrażenie zgody zarówno 

przez dziecko jak i rodzica). 

 
Ocena realizacji zadań ( wiedza, sposób jej przekazania, materiały dydaktyczne) 
 
95,5 % uczestników uznało przekazaną im wiedzę za przydatną lub rzetelną. Blisko 90% oceniło  

sposób jej przekazania jako ciekawy bądź zadawalający .Wszyscy uczestnicy 100% stwierdzili, że 

otrzymane materiały dydaktyczne są dla nich przydatne. 
 

Czas, w jakim odbywały się zajęcia 
 

100% uczestników stwierdziło, że zajęcia  odbywały się poza godzinami zajęć lekcyjnych. 

 

Ocena zdobytych umiejętności i kwalifikacji  
 
W przypadku wszystkich zrealizowanych zadań 100 % uczestników oceniło zdobyte umiejętności  

i kwalifikacje jako przydatne w dalszym życiu, znaczna większość poleciłaby udział w projekcie 

swoim znajomym.  



VI. Podsumowanie i wnioski 
 
Głównym celem projektu ” Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy” realizowanego w 

Zespole Szkół Budowlanych nr 1 jest podjęcie przez szkołę działań przyczyniających się do rozwoju 

i wzrostu jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. 

Cele szczegółowe : 

• wyrównanie zaległości edukacyjnych, 

• kształtowanie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych w działalności 

zawodowej, 

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz ukierunkowanie na dalszy etap kształcenia, 

• uświadomienie zagrożeń związanych z przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji, 

• poznanie instrumentów oceny siebie i swoich możliwości zawodowych oraz procesów 

zachodzących w gospodarce rynkowej, 

• nabycie dodatkowych kwalifikacji wspierających dalszy rozwój zawodowy. 

Projekt realizowany będzie w latach 2009 - 2013 i przewiduje przeprowadzenie cyklu  

kursów, zajęć i warsztatów. 

W okresie IX – XII 2009 roku zrealizowano następujące z nich: 

•  kursy w zakresie spawania, prawa jazdy kat.B, prawa jazdy kat.C, operatora wózków widłowych, 

projektowania i kosztorysowania, 

•  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, 

•  warsztaty psychologiczno - pedagogiczne 

Zadania realizowane były poza godzinami zajęć lekcyjnych. 

 

Ich rezultaty mierzalne to: 

• liczba uczestników - 200 uczniów i 12 rodziców, 

• łączna liczba godzin realizacji zadań – 401, 

 

 
                                   Zadanie Liczba godzin 

realizacji 

kurs spawania                120 

kurs prawa jazdy kat.B 60 

kurs prawa jazdy kat.C 50 

kurs operatora wózków widłowych 67 

kurs w zakresie projektowania  30 

kurs w zakresie kosztorysowania 20 

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z matematyki 16 

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z chemii 16 

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z fizyki 16 

warsztaty psychologiczno – pedagogiczne*      6 

Razem 401 

 

• liczba otrzymanych przez beneficjentów zaświadczeń o ukończeniu kursów, zajęć lub 

warsztatów - 212  

 

Potwierdzeniem osiągnięcia rezultatów twardych są programy zajęć, dzienniki dokumentujące ich 

realizację , listy uczestników oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoleń i certyfikaty potwierdzające 

uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez uczestników projektu. 

 

 



Poza rezultatami mierzalnymi efektem realizowanych w tym okresie zadań są również rezultaty 

miękkie : 

 

• wyrównanie zaległości edukacyjnych, 

• nabycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności wspierających dalszy rozwój zawodowy i 

ułatwiających odnalezienie się na rynku pracy, 

• kształtowanie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych w działalności 

zawodowej, 

• nabycie innych umiejętności umożliwiających aktywność na rynku pracy, 

• uświadomienie zagrożeń wynikających z przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty, 

• wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie, a przez to stworzenie większych szans 

na odniesienie  sukcesu w szkole, życiu zawodowym i osobistym, 

• zwiększenie motywacji do uzyskania lepszych wyników w nauce i lepszej frekwencji  

zarówno w grupie uczniów objętych procesem rekrutacji w analizowanym okresie  realizacji 

projektu jak i wśród pozostałych uczniów szkoły (potencjalni  uczestnicy zadań projektu w 

kolejnych latach jego realizacji),  

• uświadomienie konieczności i zwiększenie motywacji do podejmowania aktywnych działań 

w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zwiększających szanse na rynku 

pracy, 

• poznanie instrumentów oceny siebie i swoich możliwości zawodowych 

 

Potwierdzeniem osiągnięcia rezultatów miękkich  są informacje uzyskane w wyniku analizy  ankiet 

ewaluacyjnych oraz wywiadów bezpośrednich z uczestnikami ( adresatami) projektu, koordynatorem 

i asystentem koordynatora projektu a także osobami prowadzącymi zajęcia. 

 

Przez cały okres objęty ewaluacją prowadzono monitoring, który był źródłem bieżącej informacji o 

realizacji zadań i dostarczył wiedzy niezbędnej do prawidłowego oszacowania poziomu osiągniętych 

wskaźników. Jego wyniki zostaną wykorzystane przy organizacji i realizacji kolejnych zadań 

projektu w celu zapewnienia ich najwyższego poziomu organizacyjnego  

i merytorycznego.  

 

Beneficjentom Ostatecznym zapewniono odpowiednie warunki realizacji zadań, w których 

uczestniczyli : wykwalifikowaną kadrę, warunki kształcenia oraz materiały dydaktyczne.  

 

O trafności i użyteczności dotychczas podjętych działań świadczyć mogą bardzo dobre i dobre 

opinie Beneficjentów Ostatecznych o przydatności zdobytych kwalifikacji i wiedzy. Wzrost 

kompetencji Beneficjentów Ostatecznych jako efekt udziału w zadaniach jest świadectwem, że 

założone w projekcie cele zostały osiągnięte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Podsumowanie i wnioski 
 



Rezultaty mierzalne zrealizowanych działań to: 

• liczba uczestników - 200 uczniów i 12 rodziców, 

• łączna liczba godzin realizacji zadań – 401, 

• liczba otrzymanych przez beneficjentów zaświadczeń o ukończeniu kursów, zajęć lub 

warsztatów - 212  

Poza rezultatami mierzalnymi efektem działań jest również realizacja celów jakościowych: 

• zwiększenie motywacji do uzyskania lepszych wyników w nauce i lepszej frekwencji  

zarówno w grupie uczniów objętej procesem rekrutacji w pierwszym roku realizacji projektu 

jak i wśród pozostałych uczniów szkoły (potencjalni beneficjenci ostateczni  

w kolejnych latach jego realizacji),  

• uświadomienie konieczności i zwiększenie motywacji do podejmowania aktywnych działań 

w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zwiększających szanse na rynku 

pracy, umożliwiających nadrobienie zaległości w nauce lub eliminujących problemy 

szkolne, wychowawcze i rodzinne. 

 

Przez cały okres objęty ewaluacją prowadzono monitoring, który był źródłem bieżącej informacji o 

realizacji zadań i dostarczył wiedzy niezbędnej do prawidłowego oszacowania poziomu osiągniętych 

wskaźników. Jego wyniki zostaną wykorzystane przy organizacji i realizacji kolejnych zadań 

projektu w celu zapewnienia ich najwyższego poziomu organizacyjnego  

i merytorycznego.  

Beneficjentom Ostatecznym zapewniono odpowiednie warunki realizacji zadań, w których 

uczestniczyli : wykwalifikowaną kadrę, warunki kształcenia oraz materiały dydaktyczne.  

O trafności i użyteczności dotychczas podjętych działań świadczyć mogą bardzo dobre i dobre 

opinie Beneficjentów Ostatecznych o przydatności zdobytych kwalifikacji i wiedzy. Wzrost 

kompetencji Beneficjentów Ostatecznych jako efekt udziału w zadaniach jest świadectwem, że 

założone w projekcie cele zostały osiągnięte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach priorytetu IX., działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, pod hasłem: „ Chcemy być atrakcyjni na 
mazowieckim rynku pracy.” 

 

 
Kurs projektowania AutoCAD 

 
Ostateczne wyniki rekrutacji 
 

Lp. nazwisko 
ucznia imię ucznia klasa 

1. Dąbrowska Paulina 4TG 
2. Kryjak Sylwia 3Lp 
3. Bąkowska Marta 4TŚ 
4. Kamińska Paulina 4TŚ 
5. Kajtaniak Marta 4TG 
6. Kruszewska Agnieszka 3Lp 
7. Turbacz Kamil 4TG 
8. Gurczyńska Monika 4TŚ 
9. Sitek Emila 4TG 
10. Maruszewska Kinga 4TG 
11. Kuźniewski Arkadiusz 3Lp 
12. Milewska Sylwia 4TŚ 
13. Pracz Wojciech 2MPT 
14. Kruszyński Maciej 2MPT 
 
 
 

Koordynator projektu 
 
 



 

 

 
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach priorytetu IX., działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, pod hasłem: „ Chcemy być atrakcyjni na 
mazowieckim rynku pracy.” 

 

 
 

Kurs prawa jazdy  kat. B 
 
 
Ostateczne wyniki rekrutacji 
 
 

Lp. nazwisko ucznia imię ucznia klasa 

1. Kalinowski Konrad 3M 
2. Jakubowska Joanna 4TG 
3. Majchrzak  Marcin 4TB 
4. Blekicka Magdalena 3Lp 
5. Owczarzak Michał 3ia 
6. Dobrowolski Bartłomiej 3ia 
7. Bielak Dominik 3ia 
8. Lewandowski  Kamil 2MPT 
9. Kłobukowski Marcin 3M 
10. Bandurowicz Damian 4TS 
11. Bieńkowska Marta 4TŚ 
12. Adamiak Ewa 4TŚ 
13.  Gostyńska Malwina 3Lp 
14. Komorowska Marlena 4TB 
16. Grudny Michał 2MPT 
16. Sawicka Marta 4TŚ 
17. Kostun Anna 4TŚ 
18. Peda  Ewa 4TŚ 
19. Sobocińska Monika 4TŚ 
20. Gołąb Kamil 3M 

 
 
 

Koordynator projektu 
 
 



 

 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach priorytetu IX., działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, pod hasłem: „ Chcemy być atrakcyjni na 
mazowieckim rynku pracy.” 

 

Kurs prawa jazdy  kat. C 
 
 
Ostateczne wyniki rekrutacji 
 
 

Lp. nazwisko ucznia imię ucznia klasa 

1. Gulcz Krzysztof 4TG 
2. Purc Paweł 4TG 
3. Klonowski Mariusz 4KB 
4. Grzywiński Paweł 3ia 
5. Bartkowski Andrzej 3M 
6. Kępczyński Michał 4TG 
7. Grzelak Dawid 4TB 
8. Dziewanowski Jacek 3ia 
9. Kopoński Radosław 4TŚ 
10. Jasiński Przemysław 4TS 
11. Matusiak Łukasz 4TS 
13. Kudła Kamil 3M 
14. Cichocki Marcin 4TŚ 
15. Strzelczak Tomasz 3ib 
16. Sawicki Szymon 4TG 
17. Kokoszkiewicz Adam 4TG 
18. Śwital Arkadiusz 4KB 
19. Chmielewski Konrad 4TG 
20. MęŜyk Tomasz 3ib 
21. Rykowski Tomasz 4Ts 

 
 
 

Koordynator projektu 
 



 

 

 
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach priorytetu IX., działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, pod hasłem: „ Chcemy być atrakcyjni na 
mazowieckim rynku pracy.” 

 

 
Kurs kosztorysowania 

 
 
Ostateczne wyniki rekrutacji 
 
 

Lp. nazwisko 
ucznia imię ucznia klasa 

1. Gerwatowska Anna 4TŚ 
2. Janiszewska Justyna 4TŚ 
3. Jakielska Marta 3Lp 
4. Trębińska Joanna 3Lp 
5. Wilamowska Wioleta 3Lp 
6. Dubielak Kinga 3Lp 
7. Grembska  Kamila 4TŚ 
8. Bereszczyńska Karolina 4TG 
9. Sadecka AndŜelika 4TG 
10. Ziembicka Marta 4TŚ 
11. Włodarska Ewelina 4TŚ 
12. Stanisławski Tomasz 4TG 
13. Lewicki Łukasz 4TG 
14. Lewandowska  Paulina 4 TŚ 

 
 
 
 

Koordynator projektu 
 
 
 
 
 



 

 
 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach priorytetu IX., działanie 9.2 Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, pod hasłem: „ Chcemy być atrakcyjni na 
mazowieckim rynku pracy.” 

 

 
Kurs spawania 

 
 

Ostateczne wyniki rekrutacji 
 

Lp. nazwisko ucznia imię ucznia klasa 

1. Karaś Bartłomiej 4TS 
2. Poreda Mariusz 3M 
3. Górecki Krzysztof 3ia 
4. Jarciński Mateusz 4TS 
5. Trzaska Mariusz 3ib 
6. Targaszewski Jarosław 4TŚ 
7. Lewandowski Michał 3M 
8. Cecelak Mateusz 3ia 
9. Kądracki Adrian 3ib 
10. Rajkowski Damian 4TS 
11. Gołąb  Kamil 3M 
12. Czarnecki Kamil 4KB 
13. Owsik Mateusz 3ia 
14. Mulczyński Piotr 4TŚ 
15. Maszeńda Marcin 4TS 
16. Ziemlewicz Łukasz 4TS 
17. Nowakowski Piotr 3ib 
18. Czubakowski Tomasz 4TG 
19. Piechowski Łukasz 3ia 
20. Czubakowski Patryk 3ia 
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach priorytetu IX., działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego, pod hasłem: „ Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy.” 

 

 
Kurs operatora wózków widłowych 

 
 
Ostateczne wyniki rekrutacji 
 
 

Lp. nazwisko ucznia imię ucznia klasa 

1. Figiel Wioleta 4TŚ 
2. Sadowska Klaudia 4TB 
3. Bauman Dawid 3M 
4. Wiktorski Gabriel 3M 
5. Gościniak Tomasz 4KB 
6. Wilczyński Przemysław 4KB 
7. Bielecka Iwona 4TŚ 
8. Dondzik Kamil 4TS 
9. Banaszewska Agata 4TB 
10. Zalewski Jarosław 3M 
11. Jankowski Konrad 2MPT 
12. Romanowska Kinga 4TB 
13. Sosnowski Bartłomiej 3ia 
14. Draganiak Damian 4KB 
15.  Nowak Olga 3Lp 
16. Seweryn Dawid 4TB 
17. Rzechółko Damian 3M 
18. Jędrzejewski Piotr 3ib 
19. Zaleski Krzysztof 4KB 
20. Fuz Rafał 4KB 
21. Grabski Dariusz 3ia 
22. Jarzyński Wiktor 3ib 
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