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Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego, pod hasłem:  

„Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy.” . 

  



 
 
1. Informacje dotyczące projektu i realizowanych zadań. 
 
Projekt „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy” realizowany był w ramach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”- 
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.  

Projekt opracowany przez Dyrekcję ZSB nr 1 w Płocku i zatwierdzony przez Mazowiecką 
Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych powstał w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby środowiska 
szkolnego oraz lokalnego rynku pracy. Zaplanowane w projekcie działania były spójne z założeniami 
wieloletniego  planu rozwoju szkoły, który powstał  w wyniku konsultacji z uczniami i rodzicami, 
nauczycielami  oraz przedstawicielami lokalnego środowiska, w tym z pracodawcami.  
Zaoszczędzone w trakcie realizacji projektu środki finansowe (Zamówienia Publiczne) umożliwiły 
rozszerzenie go o dodatkowe zadania, umożliwiające uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego 
(zadanie: staże u pracodawców) oraz kształtujące  innowacyjności i kreatywności uczniów (zadanie: 
marketing w działalności zawodowej). 
Beneficjentem projektu była Gmina Miasto Płock, a realizatorem Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.  
Wartość projektu: ponad 1mln 200 tyś. zł ,w tym wkład miasta Płocka to 12,75 %.   
Czas realizacji projektu: wrzesień 2009 – grudzień 2013.  
We wszystkich obszarach projekt uwzględniał zasady polityki Unii Europejskiej, w szczególności zasadę 
równości szans, w tym równości kobiet i mężczyzny oraz zasadę zrównoważonego rozwoju. Harmonogram 
realizowanych zadań został opracowany w sposób umożliwiający pogodzenie życia zawodowego  
i prywatnego zarówno uczniów jak i osób prowadzących zajęcia.  
 
Cel główny projektu 
Cel główny projektu to podjęcie przez  Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku działań przyczyniających 
się do rozwoju i wzrostu jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy poprzez 
poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o: zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, 
zajęcia specjalistyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty psychologiczno – pedagogiczne, staże u pracodawców,  
zajęcia dotyczące marketingu w działalności zawodowej. 
 
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 umiejętności i kwalifikacji wspierających dalszy rozwój zawodowy, 

 
Zadania projektu.  
 
Zadanie1. Zarządzanie projektem.   
W ramach zadania realizowano działania w zakresie koordynowania, monitorowania, rekrutacji, 
upowszechniania i promocji, bieżącej kontroli dokumentacji i realizacji zajęć, ewaluacji, zakupu materiałów 
promocyjnych i wyposażenia, sprawozdawczości oraz obsługi księgowo-finansowej projektu.  

Rekrutacja uczestników zadań  przeprowadzona została wśród wszystkich chętnych z 
uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości kobiet i mężczyzny. W zadaniu 7 (kursy 
kwalifikacyjne), ze względu na jego charakter,  w procesie rekrutacji uwzględniono dodatkowe kryteria: 
brak przeciwwskazań zdrowotnych, pełnoletniość, pozytywne wyniki w nauce, systematyczne uczęszczanie 
na zajęcia lekcyjne, pozytywna ocena z zachowania, z zachowaniem zasady równych szans dla wszystkich 
spełniających w/w kryteria. Ze względu na charakter  zajęć z ogólnych zasad rekrutacji wyłączono 
warsztaty psychologiczno –pedagogiczne. W przypadku tego zadania doboru uczestników dokonywano w 
oparciu o wywiady z uczniami, rodzicami, 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). 

W celu upowszechnienia i promowania projektu zakupiono zewnętrzną tablicę promującą projekt 
oraz gablotę promocyjną i informacyjną umieszczoną na terenie szkoły.  Na stronie internetowej szkoły 
stworzono odrębną zakładkę, w której umieszczane są bieżące informacje związane z realizacją projektu. 
Informacje o projekcie ukazały się również w lokalnej prasie oraz publikacjach wydanych przez szkołę:  z 



okazji 50-lecie szkoły, konferencji podsumowującej realizację przez szkołę projektu VETPRO i 
informatorach o szkole. Wydane zostały i rozpowszechnione w lokalnym środowisku kalendarze szkolne 
promujące projekt (na lata 2011/12 i 2013/14). Zakupiono szereg materiałów promocyjnych i 
dydaktycznych. 
Wszystkie pomieszczenia, w których realizowane są zadania projektu, zakupiony sprzęt, materiały 
promocyjne i dydaktyczne oznaczono logo projektu. Zorganizowano uroczyste podsumowania realizacji 
projektu oraz wydano publikację podsumowującą projekt.  
Na potrzeby realizacji projektu  zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ponad 100  
tys. zł. 

Na bieżąco monitorowano realizację poszczególnych zadań pod względem merytorycznym, 
prowadzonej dokumentacji, realizacji budżetu projektu oraz w zakresie działań ewaluacyjnych i 
sprawozdawczości. Systematycznie przeprowadzano badania ewaluacyjne, które obejmowały następujące 
etapy: ankietowe badania ewaluacyjne wśród uczestników, wywiady bezpośrednie z uczestnikami i osobami 
prowadzącymi zajęcia, przygotowanie informacji o zadaniach na kolejnych etapach ich realizacji  
i przygotowanie baz danych na ich potrzeby oraz umieszczanie informacji o  wynikach na stronie 
internetowej szkoły (raporty cząstkowe - 10), przygotowanie bazy danych i opracowanie raportu 
końcowego, prezentacja wyników ewaluacji końcowej w wydawnictwie podsumowującym realizację 
projektu.  
 
Zadania realizowane cyklicznie, powtarzane w kolejnych latach dla kolejnych grup uczestników.  

 
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE I-III 2010,2011,2012, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE IX-XII 2009, 2010, 20 11, 2012, 2013 (bez kat.C) 

 

• kurs spawania 
• prawo jazdy kat.B 
• prawo jazdy kat.C 
• operator wózków widłowych 
• projektowanie 
• kosztorysowanie 

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNE 

• dla zasadniczej szkoły zawodowej 
• dla liceum i technikum 
 

                      ZAJĘCIA 
UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ  

   KOMPETENC JI KLUCZOWYCH 

 
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE 

 
DORADZTWO EDUKACYJNO - 

ZAWODOWE 

• zajęcia pozalekcyjne z matematyki 
• zajęcia pozalekcyjne z fizyki 
• zajęcia pozalekcyjne z chemii 
• zajęcia pozalekcyjne z języka 

angielskiego zawodowego 
• zajęcia pozalekcyjne z języka 

niemieckiego  zawodowego 
 

 
• nowoczesne metody tworzenia 

stron www 
• wykorzystanie arkusza 

kalkulacyjnego w działalności 
zawodowej 

 
 

• rozpoczynanie działalności zawodowej 
        -aktywne poszukiwanie pracy 

• procedura zakładania firmy i zasady 
konstruowania biznes planu 

• finanse dla niefinansistów- zasady 
rachunkowości i rozliczania podatków 

• aktywne poszukiwanie źródeł finansowania 
własnej działalności zawodowej 

 
 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- 
WYRÓWNAWCZE 

• z matematyki 
• z fizyki 
• z chemii 

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI 
ZAWODOWYCH 



 
ZADANIA REALIZOWANE W OKRESIE VII- XII 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zadanie 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 
Zadanie skierowano do  młodzieży z trudnościami i zaległościami w nauce, zidentyfikowanymi na 
podstawie analizy wyników sprawdzianów diagnozujących (tzw. sprawdzianów dyrektorskich) oraz 
bieżących osiągnięć uczniów. Dla tej grupy przygotowano szereg zajęć dydaktyczno – wyrównawczych 
z matematyki, fizyki i chemii czyli przedmiotów,  które sprawiały uczniom, spore kłopoty.  
Zadanie 3. Zajęcia specjalistyczne. 
W ramach zadania uczniowie uczestniczyli w zajęciach,  które umożliwiły im poznanie zaawansowanych 
metod tworzenia stron www i wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w przyszłej działalności zawodowej. 
Zadanie 4. Zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. 
Celem zajęć było umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym i zainteresowanym poszerzenia wiedzy  
w zakresie przedmiotów realizowanych w szkole. Zaproponowano im zajęcia pozalekcyjne z języków 
obcych zawodowych (angielskiego i niemieckiego) oraz matematyki, fizyki i chemii. Sporą grupę 
uczestników stanowiły osoby zdające egzaminy zewnętrzne w najbliższych sesjach egzaminacyjnych  
i potencjalni przyszli studenci. Absolwenci szkoły kontynuują naukę głównie w uczelniach technicznych,  
dlatego wybór przedmiotów nie był przypadkowy.  
Zadanie 5. Zajęcia służące zapobieganiu przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty. 
W  ramach projektu realizowany był cykl warsztatów psychologiczno- pedagogicznych przeznaczonych dla 
uczniów i rodziców. Zajęcia prowadzili doświadczeni pedagodzy i psycholodzy.  
Zadanie 6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. 
W tym zadaniu projektu uczniowie uczestniczyli w szeregu warsztatów przygotowujących do sprawnego 
funkcjonowania na rynku pracy i podjęcia własnej działalności gospodarczej. Ich tematyka dotyczyła  
między innymi: aktywnych sposobów poszukiwania pracy, procedur zakładania własnej firmy, zasad 
konstruowania biznes planu, zasad rachunkowości i rozliczania podatków, poszukiwania źródeł 
finansowania własnej działalności.  
Zadanie 7. Podniesienie kwalifikacji zawodowych. 
Udział w zadaniu umożliwił uczniom podniesienie  kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie kursów: 
prawa jazdy kat. B i C, operatora wózków widłowych, spawania oraz kursów informatycznych z 
wykorzystaniem najnowszych programów w zakresie projektowania i kosztorysowania. W  roku 2013 
( ze względu na zmianę przepisów dotyczących wieku uczestników) kurs kat.C  nie był realizowany, 
zwiększono natomiast liczbę uczestników kursu kat.B, kursu spawania oraz operatora wózków widłowych. 
Zadanie 8. Marketing w działalności zawodowej.   
W programach szkół średnich nie ma zajęć dotyczących prowadzenia innowacyjnych przedsięwzięć, 
uczniowie tych szkół nie mają również wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej. Proponowane 
zajęcia miały na celu przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej tych zagadnień oraz poznanie i doskonalenie 
słownictwa biznesowego w języku angielskim. Zadanie obejmowało zajęcia: z języka angielskiego w 
biznesie z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz zajęcia dotyczące tematyki innowacyjności w 
przedsiębiorstwie.  
Zadanie 9. Staże u pracodawców.  
Celem zadania było wzmocnienie zdolności uczniów do zatrudnienia poprzez zacieśnienie współpracy z 
pracodawcami. Uczniowie jako stażyści w firmach branży budowlanej zdobyli wiedzę praktyczną, poznali 
strukturę i zasady funkcjonowania firm, poznali potrzeby pracodawców w zakresie umiejętności i 
kwalifikacji niezbędnych do planowania ścieżki rozwoju zawodowego. Wzbogacili swoje CV o staż 
zawodowy, który z pewnością ułatwi im wejście na rynek pracy do zakończeniu szkoły.  
 
 
 
 
 

         STAŻE U PRACODAWCÓW MARKETING W DZIAŁALNO ŚCI 
ZAWODOWEJ 

• język angielski w biznesie 
• innowacyjny przedsiębiorca 



 
 
2. Projekt ewaluacji (załącznik nr 1). 
 
Badania ewaluacyjne obejmowały następujące etapy : 

• upowszechnianie rezultatów zadań realizowanych w ramach projektu  między innymi 
poprzez : przygotowanie informacji o zadaniach na kolejnych etapach ich realizacji, 
przygotowanie baz danych na ich potrzeby , umieszczanie informacji  
o  wynikach na stronie internetowej szkoły; 

• ankietowe badania ewaluacyjne wśród uczestników; 
• wywiady bezpośrednie z uczestnikami;  
• raporty cząstkowe z badań  przeprowadzanych na kolejnych etapach realizacji zadań 

projektu; 
• raport końcowy z realizacji projektu; 
• prezentacja wyników ewaluacji końcowej w wydawnictwie podsumowującym realizację 

projektu.  
 

Zakres raportu : 
 

• przedmiot ewaluacji 
• kryteria oceny 
• pytania kluczowe 
• metoda ewaluacji 
• źródła informacji 
• forma prezentacji wyników ewaluacji 

 
 

3. Realizacja ewaluacji. 
 
Ankietowe badania ewaluacyjne przeprowadzane były w końcowym okresie realizacji kolejnych działań w 
ramach zadań projektu. W ankietach  zawarte były  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 oraz efektów wynikających dla uczestników z 

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

Wzory ankiet stanowią załączniki do niniejszego raportu (załączniki nr 2, 3, 4 i 5). 

 

Zadanie 

Liczba 
uczestników 

Liczba 
zwróconych  

ankiet 
Zadanie: zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych  449 420 
Zadanie: zajęcia specjalistyczne 131 125 
Zadanie: doradztwo edukacyjno-zawodowe 407 380 
Zadanie: podniesienie kwalifikacji zawodowych  563 563 
Zadanie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 353 321 
Zadanie : warsztaty psychologiczno – pedagogiczne  189 186 
 Zadanie: staże u pracodawców   28    28 
Zadanie:  marketing w działalności zawodowej    52     39 
Łącznie 2172 2062 

  
 
 
       



W ramach badania ewaluacyjnego przeprowadzano również wywiady z : 
• koordynatorem projektu 
• asystentem koordynatora 
• osobami prowadzącymi zajęcia 
• uczestnikami zajęć  

 
 

4. Charakterystyka grupy badawczej. 
  
Poniżej przedstawiono strukturę uczestników zrealizowanych zadań ze względu na płeć, typ szkoły i 
miejsce zamieszkania. 
 

I.  Struktura uczestników projektu wg płci 
 

 Zadanie kobiety mężczyźni 

Zadanie: zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych  137 312 
Zadanie: zajęcia specjalistyczne 23 108 
Zadanie: doradztwo edukacyjno-zawodowe 108 299 
Zadanie: podniesienie kwalifikacji zawodowych  161 402 
Zadanie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 119 234 
Zadanie : warsztaty psychologiczno – pedagogiczne  106 83 
 Zadanie: staże u pracodawców 9 19 
Zadanie:  marketing w działalności zawodowej 26 26 
Łącznie 689 1483 

 
  

32%

68%

1. kobiety

2. mężczyźni

Przedstawiona wyżej struktura uczestników projektu wg płci jest pochodną struktury uczniów szkoły. 
Różnice występujące w przypadku niektórych zadań wynikają z  samego ich charakteru  
(np. kurs spawania) oraz potrzeb i deklaracji uczestników (np. zajęcia z wyrównawcze z chemii czy fizyki, 
kurs prawa jazdy kat.B , kurs operatora wózków widłowych).  
 
 

II.  Struktura uczestników projektu wg typu szkoły 
 

Zadanie Technikum  Liceum     ZSZ 

Zadanie: zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych  387 62 0 
Zadanie: zajęcia specjalistyczne 115 5 11 
Zadanie: doradztwo edukacyjno-zawodowe 119 93 195 
Zadanie: podniesienie kwalifikacji zawodowych  327 52 184 
Zadanie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 298 47 8 
Zadanie : warsztaty psychologiczno – pedagogiczne  78 24 87 
 Zadanie: staże u pracodawców 16 5 7 
Zadanie:  marketing w działalności zawodowej 40 12 0 

Łącznie 1380 300 492 
 



    
  

 

63%14%

23%

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 z:  liczby uczniów w  technikum, liceum 
profilowanym i zasadniczej szkole zawodowej; przyjętych zasad rekrutacji oraz stopnia zainteresowania 
poszczególnymi zadaniami projektu ze strony samych uczniów. 

 
 

III.  Struktura uczestników projektu wg miejsca zamieszkania 
 

Zadanie miasto wieś 

Zadanie: zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych  190 259 

Zadanie: zajęcia specjalistyczne 61 70 

Zadanie: doradztwo edukacyjno-zawodowe 168 239 

Zadanie: podniesienie kwalifikacji zawodowych  239 324 

Zadanie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 184 169 

Zadanie : warsztaty psychologiczno – pedagogiczne  119 70 

 Zadanie: staże u pracodawców 11 17 

Zadanie:  marketing w działalności zawodowej 39 13 

Łącznie 1011 1161 
 

47%

53%

1. miasto

2. wieś

 
Badanie ankietowe wykazało, że wśród uczestników realizowanych zadań  przeważały osoby 
z terenów wiejskich i małych miejscowości.   

 
 

5. Analiza danych. 
 

Analiza danych dokonana została według następujących zasad: 
• całościowo w odniesieniu do wszystkich zadań w zakresie źródeł informacji, motywów 

uczestnictwa, zasad rekrutacji oraz czasu, w jakim odbywały się zajęcia, 
• indywidualnie w odniesieniu do konkretnych zadań w zakresie oceny ich realizacji oraz zdobytej 

wiedzy i umiejętności 
 
I. Źródła informacji o realizacji przez szkołę projektu. 
Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło źródeł informacji o projekcie. Wśród wymienionych źródeł znalazły się 
między innymi:  



• wychowawca 
• tablica informacyjna w szkole 
• szkolna strona www 
• koleżanki i koledzy 

Osoba ankietowana miała również możliwość podania innych źródeł informacji (byli to nauczyciele 
przedmiotów) 

 

Zadanie wychowawca 
tablica 
informacyja 

strona 
www. 

koleżanki  
i koledzy inne 

Zadanie: zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych 195 81 76 81 26 

Zadanie: zajęcia specjalistyczne 32 3 17 15 31 
Zadanie: doradztwo edukacyjno-zawodowe 264 59 25 20 1 
Zadanie: podniesienie kwalifikacji zawodowych  522 61 14 58 6 
Zadanie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 197 60 40 37 65 
Zadanie : warsztaty psychologiczno – pedagogiczne  133 17 9 24 89 
 Zadanie: staże u pracodawców 28 0 3 1 0 
Zadanie:  marketing w działalności zawodowej 35 0 0 7 0 
Łącznie 1211 200 108 162 192 
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Głównym źródłem informacji o projekcie i jego zadaniach byli wychowawcy klas ponieważ młodzież miała 
z nimi najczęstszy kontakt, oni również najlepiej znali potrzeby i zainteresowania wychowanków. 
Informacje o projekcie uzyskiwali uczestnicy również z kilku innych źródeł, co świadczy o prawidłowej 
organizacji działań upowszechniających.  
 
II.  Motywy udziału w projekcie. 
 
W pytaniu o motywy zgłoszenia się do udziału w projekcie uczestnicy mieli możliwość zaznaczenia kilku z 
niżej wymienionych : 
1. Chęć zdobycia dodatkowych umiejętności i  kwalifikacji    
2. W związku planami podjęcia w przyszłości własnej działalności gospodarczej 
3. W przekonaniu, że pomoże to w  dalszym życiu                               
4. W celu rozwijania własnych zainteresowań 
5. Chęć nadrobienia zaległości w nauce 
6. Ze względu na to, że udział  jest nieodpłatny 
7. Ponieważ inni też się zgłosili  
Uczestnicy mieli możliwość podania również innych powodów. 
 

Zadanie odp.1 odp.2 odp.
3 

odp.
4 

odp.
5 

odp.
6 

odp.
7 

Zadanie: zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji 
kluczowych  

237 160 61 99 153 94 49 

Zadanie: zajęcia specjalistyczne 194 68 66 69 113 79 27 

Zadanie: doradztwo edukacyjno-zawodowe 289 64 162 95 181 66 37 

Zadanie: podniesienie kwalifikacji zawodowych  488 53 220 142 121 147 21 

Zadanie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 91 114 33 36 174 53 32 



Zadanie : warsztaty psychologiczno – pedagogiczne   72 4 61 12 72 49 14 

Zadanie: staże u pracodawców 26 17 10 13 1 0 0 

Zadanie:  marketing w działalności zawodowej 30 3 19 3 1 14 11 

Łącznie 1427 483 632 469 816 502 191 
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Uczestnicy realizowanych zadań jako główny motyw, który skłonił ich do udziału w projekcie podali chęć 
zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji ( 69,2% ). Na kolejnym miejscu wskazano chęć 
nadrobienia zaległości w nauce (39,6%). Przekonanie, że udział w projekcie pomoże w dalszym życiu  
wyraziło 30,6 % wszystkich ankietowanych. 23,4% zgłosiło akces do projektu w związku planami podjęcia 
w przyszłości własnej działalności gospodarczej , a 22,7% w celu rozwijania własnych zainteresowań.  
24,3 % za istotny uznało fakt, że udział w projekcie jest nieodpłatny.   
 
III.  Ocena kryteriów rekrutacji osób uczestniczących w projekcie. 
 
Uczestnicy ocenili również kryteria rekrutacji, w oparciu o które dokonano kwalifikacji do udziału  
w zadaniach projektu: 
zadanie 7 (kursy kwalifikacyjne) 

• brak przeciwwskazań zdrowotnych  
• pełnoletniość 
• pozytywne wyniki w nauce  
• systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne 
• pozytywna ocena z zachowania 
• zachowanie zasady równych szans dla wszystkich spełniających w/w kryteria, 
•  

pozostałe działania – dla wszystkich chętnych z zachowaniem zasady równych szans 
 
Ze względu na charakter  zajęć z ogólnych zasad rekrutacji wyłączono warsztaty psychologiczno – 
pedagogiczne. Doboru uczestników 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). 
Uczniowie mieli możliwość zaznaczenia więcej niż 1 odpowiedzi. Wyniki ankiet (powyższe kryteria są) : 
 

Zadanie sprawiedliwe niesprawiedliwe  motywujące  

Zadanie: zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych 342 1 126 

Zadanie: zajęcia specjalistyczne 113 0 13 

Zadanie: doradztwo edukacyjno-zawodowe 245 12 148 

Zadanie: podniesienie kwalifikacji zawodowych  445 11 138 

Zadanie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 209 21 148 

 Zadanie: staże u pracodawców 18 0 18 

Zadanie:  marketing w działalności zawodowej 35 1 4 

Łącznie 1407 46 595 
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Kryteria rekrutacji ocenione zostały przez uczestników jako sprawiedliwe i motywujące do dobrego 
zachowania i nauki.  
 
IV.  Ocena realizacji działań. 

  
Realizacja każdego z działań w ramach poszczególnych zadań projektu oceniana była przez uczestników 
bezpośrednio po ich zakończeniu. Uczniowie oceniali: 

• przekazaną wiedzę  w zakresie przydatności, rzetelności oraz nowych treści, 
• sposób jej przekazania,  
• wykorzystane w trakcie zajęć i przekazane uczestnikom materiały dydaktyczne. 

 
We wszystkich badanych obszarach oceny są pozytywne lub bardzo pozytywne.   
Szczegółowe wyniki badań ankietowych w odniesieniu do poszczególnych działań znajdują się w raportach 
cząstkowych. 
 
V. Czas, w jakim odbywały się zajęcia. 
 
Projekt zakładał, że zadania realizowane będą  poza czasem trwania zajęć lekcyjnych uczniów.  
Na pytanie o czas, w którym odbywały się zajęcia uczestnicy wypowiedzieli się w następujący sposób : 
 

Zadanie w czasie 
lekcji 

po 
lekcjach 

Zadanie: zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych  0 420 
Zadanie: zajęcia specjalistyczne 0 125 
Zadanie: doradztwo edukacyjno-zawodowe 0 380 
Zadanie: podniesienie kwalifikacji zawodowych  0 563 
Zadanie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 0 321 
Zadanie : warsztaty psychologiczno – pedagogiczne  0 186 
Zadanie: staże u pracodawców 0 28 
Zadanie:  marketing w działalności zawodowej 0 39 
Łącznie 0 2062 
 
Realizacja zadań projektu przebiegała zgodnie z założeniem.  
 
VI.  Ocena zdobytych umiejętności i kwalifikacji. 

 
Umiejętności i kwalifikacje zdobyte w wyniku udziału w działaniach w ramach poszczególnych zadań 
projektu oceniane były przez uczestników bezpośrednio po ich zakończeniu. Uczniowie mieli możliwość 
podania konkretnych umiejętności i kwalifikacji zdobyty w trakcie zajęć oraz oceny ich przydatności w 
dalszym życiu.  
Wyniki badań ankietowych wskazują na wysoką ocenę zdobytych umiejętności i kwalifikacji. 
Szczegółowe wyniki w odniesieniu do poszczególnych działań znajdują się w raportach cząstkowych. 
 
 
 
 
 



 
6. Rezultaty i produkty projektu. 

 
Rezultaty twarde projektu. 

 
Liczba uczniów, którzy ukończyli zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych 449 

Liczba uczniów,  którzy ukończyli zajęcia specjalistyczne 131 
Liczba uczniów, którzy ukończyli zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego 407 
Liczba uczniów, którzy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe 563 
Liczba uczniów, którzy ukończyli zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 353 
Liczba uczniów i rodziców, którzy uczestniczyli w warsztaty psychologiczno - pedagogicznych 189 
Liczba uczniów, którzy odbyli staże u pracodawców 28 
Liczba uczniów, którzy ukończyli szkolenia w zakresie marketingu w działalności zawodowej 52 
Łącznie 2172 

 
 

Produkty. 
 

Liczba godzin realizacji zadań projektu 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Liczba programów opracowanych i wdrożonych w ramach projektu 
 

Zadanie 
Liczba 
programów 

Zadanie: zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych  5 
Zadanie: zajęcia specjalistyczne 2 
Zadanie: doradztwo edukacyjno-zawodowe 4 
Zadanie: podniesienie kwalifikacji zawodowych  2 
Zadanie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 3 
Zadanie : warsztaty psychologiczno – pedagogiczne  2 
Zadanie: staże u pracodawców 8 
Zadanie: marketing w działalności zawodowej 2 
Łącznie 28 

 
Wyposażenie Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku  w sprzęt specjalistyczny służący do realizacji 
zadań projektu: 

•  3 tablice interaktywne z projektorami; 
•  2 laptopy;  
•  32 komputery stacjonarne; 
•  2 odtwarzacze DVD; 
•  2 wielofunkcyjne drukarki.  

 
Materiały promocyjne i upowszechnianie: 

• zakładka informacyjna na stronie internetowej szkoły;  
• zewnętrzna tablica promująca projekt;  
• roll-up;  
• gablota  promocyjna i informacyjna na terenie szkoły;  
• publikacja artykułów w lokalnej prasie;  
• informacje w innych wydawnictwach; 

Zadanie liczba godzin 
Zadanie: zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych  320 
Zadanie: zajęcia specjalistyczne 128 
Zadanie: doradztwo edukacyjno-zawodowe 288 
Zadanie: podniesienie kwalifikacji zawodowych  1685 
Zadanie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 240 
Zadanie : warsztaty psychologiczno – pedagogiczne  54 
Zadanie: staże u pracodawców 4200 
Zadanie:  marketing w działalności zawodowej 40 
Łącznie 6955 



• wydanie kalendarzy szkolnych promujących projekt (rok szkolny 2011/12 i rok szkolny 
2013/14); 

• zorganizowanie uroczystego podsumowania realizacji projektu;  
• wydanie publikacji  podsumowującej realizację projektu; 
• inne: szereg materiałów promocyjnych i dydaktycznych. 
 

Rezultaty miękkie projektu: 
 

• zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez 100% uczestników kursów i szkoleń; 
• poszerzenie wiedzy ekonomicznej  pozwalającej na zrozumienie reguł funkcjonowania gospodarki 
rynkowej oraz nabycie umiejętności zwiększających aktywne uczestnictwo na rynku pracy przez 100% 
uczestników zajęć doradztwa edukacyjno – zawodowego; 
• nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych ( arkusza kalkulacyjnego, tworzenia stron 
www, programów Rodos i Auto-CAD) w przyszłej działalności zawodowej przez 100 % uczestników zajęć 
specjalistycznych; 
• pogłębienie znajomości języka obcego zawodowego (angielskiego i niemieckiego) u 100% uczestników 
zajęć;  
• zdobycie doświadczenia zawodowego przez 100% uczniów odbywających staże u pracodawców; 
• udoskonalenie znajomości języka angielskiego w biznesie u 100% uczestników szkolenia;  
• poszerzenie wiedzy dotyczącej prowadzenia innowacyjnych przedsięwzięć oraz ochrony własności 
intelektualnej u 100% uczestników szkolenia. 
 
Ponadto zajęcia realizowane w ramach projektu umożliwiły uczestnikom: 
• rozwój zainteresowań; 
• wyrównanie zaległości edukacyjnych;  
• wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie, co zwiększy ich szanse na odniesienia sukcesu w 
życiu; 
• uświadomienie potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia się; 
• uświadomienie zagrożeń wynikających z przedwczesnego wypadnięcia z systemu oświaty; 
• nawiązywania kontaktów osobistych i zawodowych; 
• wzrost motywacji do osiągania lepszych wyników w nauce, poprawy frekwencji i zachowania; 
• zmianę horyzontów myślowych i priorytetów.  
 
 
Uczestnikom projektu zapewniono odpowiednie warunki realizacji zadań : wykwalifikowaną kadrę, 
warunki kształcenia oraz materiały dydaktyczne. 
W trakcie realizacji projektu  prowadzono monitoring, który był źródłem bieżących informacji o realizacji 
zadań i dostarczał wiedzy niezbędnej do prawidłowego oszacowania poziomu osiągniętych wskaźników 
(wyniki były wykorzystane przy organizacji i realizacji kolejnych zadań projektu w celu zapewnienia ich 
najwyższego poziomu organizacyjnego i merytorycznego).  
 
Wzrost kompetencji uczestników  jako efekt udziału w zadaniach jest świadectwem, że założone w 
projekcie cele zostały osiągnięte. 

  
O trafności i użyteczności realizowanych działań świadczyć mogą bardzo dobre i dobre opinie uczestników 
o przydatności zdobytych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności.  
 

7. Znaczenie realizacji projektu dla szkoły i środowiska lokalnego. 
 

Znaczenie realizacji projektu dla szkoły:  
• podniesienie jakości pracy poprzez nowe metody i formy pracy z uczniami; 
• podniesienie jakości kształcenia zawodowego  poprzez lepsze przygotowanie uczniów do dalszego; 
kształcenia zawodowego i lepsze przygotowanie ich jako przyszłych pracowników lub 

przedsiębiorców; 
• zacieśnienie współpracy i poprawa relacji uczeń - nauczyciel – rodzice; 
• pobudzenie wśród nauczycieli i pracowników szkoły aktywności i nowatorskiego podejścia do 
realizacji zadań szkoły; 
• zacieśnienie i poszerzenie o nowe formy współpracy szkoła- pracodawcy; 
• zmiana wizerunku i wzrost popularności szkoły; 
• zdobycie doświadczenia w przygotowaniu i realizacji  projektów  



 
Znaczenie realizacji projektu dla środowiska lokalnego: 

• wzrost prestiżu szkoły w środowisku; 
• popularyzacja przykładów dobrych praktyk w lokalnym środowisku oświatowym; 
• lepsza współpraca z samorządem lokalnym w zakresie realizacji przez szkołę projektów unijnych. 

 
 


