
Szkoła równych szans. 
 
Mówią, że nauka w szkole jest nudna. Ale nie jest to prawdą. Współczesna szkoła 
poszukuje takich pomysłów dotarcia do ucznia, żeby zachęcić go do zdobywania 
wiedzy, a nie odstraszyć. W Zespole Szkól Budowlanych takim sposobem okazał 
się program „Szkoła Równych Szans”, projekt finansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków 
budżetu państwa. 
 
Aby przystąpić do programu, którego głównym założeń było poszerzenie 
możliwości zawodowych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań, nauczyciele 
musieli zaplanować wiele atrakcyjnych i mądrych przedsięwzięć. Ciężka praca 
przyniosła jednak fantastyczne efekty. Zainteresowanie uczniów było ogromne – 
zwłaszcza, że wszystkie przewidziane dla nich „atrakcje” były nieodpłatne. 
 
Postawiono przede wszystkim na umocnienie pozycji zawodowej młodych ludzi. 
W bogatej ofercie zajęć znalazły się: kurs nauki prawa jazdy, który zaliczyło 
dwudziestu uczniów czy kurs spawania elektrycznego, zakończony egzaminem i 
certyfikatem umożliwiającym podjęcie pracy, także zagranicą. Dużym 
powodzeniem cieszyły się zajęcia koła komputerowego, podczas których 
młodzież doskonaliła umiejętności projektowania z pomocą programu Auto Cad 
czy kosztorysowania. Interesujące, na czasie i nowoczesne – to właśnie takie 
podejście przyciąga młodych, bo otwiera przed nimi nowe możliwości. Utwierdza 
również w przekonanie, że warto inwestować w poszerzanie wiedzy czy 
doskonalenie umiejętności. Zainteresowanie uczniów tymi przedsięwzięciami 
wskazuje na to, że nauka przestaje być niemodna czy nużąca – wystarczy tylko 
atrakcyjna forma. 
 
Szkoła postarała się również o wyrównanie szansa dla tych, którzy mają jakieś 
zaległości w nauce. Z myślą o nich zorganizowano zajęcia wyrównawcze z języka 
rosyjskiego i matematyki. Inną formą edukacji był cykl zajęć związany z 
promowaniem postaw proekologicznych. Sprzyjały temu nie tylko wycieczki do 
oczyszczalni ścieków czy na wysypisko śmieci, ale wędrówki po Parkach 
Narodowych, bezpośrednie obcowanie z dziką przyrodą, czy popularyzowanie 
potrzeby ochrony tych elementów, które najbardziej są zagrożone zniszczeniem. 
Na tym jednakże organizatorzy nie poprzestali. Zorganizowano zajęcia, których 
celem było nakłonienie uczniów do racjonalnego używania wody, energii, 
uświadomienie zasadności segregowania odpadów czy nawet wykrywania dzikich 
wysypisk śmieci. 
 
Bardzo atrakcyjne okazały się również warsztaty fotograficzne. Już sam pomysł 
przeprowadzenia ich w Gdańsku zyskał aprobatę, ale kiedy okazało się, że 
zajęcia poprowadzą pracownicy Politechniki Gdańskiej chętnych zgłosiło się 
więcej niż się spodziewano. Młodzież dowiedziała się nie tylko co i jak 
fotografować, jakich używać sprzętów i jak sprawić, by zdjęcie okazało się 
interesujące, ale również poznała proces ich wywoływania. I od razu widać jak 



wiele entuzjazmu włożyli uczestnicy w realizację swoich marzeń. Szkołę 
dosłownie zalała fala odbitek fotograficznych dokumentujących przebieg 
kolejnych przedsięwzięć. Widzą co , wiedzą jak więc dokumentują życie szkoły, z 
czego cieszą się zarówno organizatorzy jak i sami szkolni fotograficy. Kto wie, 
może spośród nich wyrośnie prawdziwy artysta? 
 
Zupełnie inny charakter miał cykl zajęć „Mazowsze nieznane”, ale i on zyskał 
aprobatę uczestników. Okazało się bowiem, że zgodnie z powiedzeniem „cudze 
chwalicie, swego nie znacie” większość uczniów nie zna ani zabytków, ani historii 
Mazowsza. Aby to zmienić, zorganizowano wiele wycieczek i zajęć. Młodzi ludzie 
nie tylko zwiedzali Oporów, zamek w Łęczycy czy Nieborów, ale również 
uczestniczyli w lekcjach muzealnych. Sami przyznają, że wielu ciekawych i 
zabawnych historii z przeszłości regionu wysłuchali. A obcowanie z tchnącymi 
przeszłością zabytkami też stanowiło atrakcję. 
 
Okazją do wspomnienia działań była uroczystość zakończenia programu, na 
którą zaproszeni zostali wszyscy, którzy pracowali nad jego realizacją. Z 
satysfakcją dziękował organizatorom zajęć dyrektor szkoły, miło o działaniach 
wypowiadali się goście. 
 
Uczniowie ZSB bardzo żałują, że takich atrakcji nie będzie więcej. A może będą? 
W końcu to takie właśnie działania sprawiają, że szkołą cieszy się zaufaniem 
rodziców i niesłabnącą popularnością wśród uczniów. Tak trzymać! 
(kd) 



Program finansowany ze Program finansowany ze śśrodkrodk óów w 

Europejskiego Funduszu SpoEuropejskiego Funduszu Spo łłecznego ecznego 

i budi bud żżetu paetu pa ńństwastwa
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Nie jesteNie jeste śśmy gorsi!my gorsi!



Celem programu jest:Celem programu jest:

� wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększanie 

aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich;

� przezwyciężanie barier w dostępie do wykształcenia, 

co wpływa na ich szanse na rynku pracy.
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PrzedsiPrzedsi ęęwziwzięęcia realizowane cia realizowane 
w ramach programuw ramach programu

� Cykl działań związanych z podnoszeniem świadomości 
ekologicznej uczniów i ich rodzin;

� Mamy równy start – zajęcia wyrównawcze z matematyki;

� Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka rosyjskiego;

� Warsztaty fotograficzne;

� Zajęcia komputerowe z projektowania i kosztorysowania;

� Kurs nauki jazdy kategorii B;

� Kurs spawania;

� Cykl wycieczek pod hasłem „Mazowsze nieznane”.



Osoby odpowiedzialne: mgr inż. Mirosława Niedzielska, 

mgr inż. Anna Krzywkowska

Termin realizacji wrzesie ń 2007 – luty 2008
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Projekt obejmowaProjekt obejmowałł nastnastęępujpująące ce 
bloki tematycznebloki tematyczne
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WycieczkiWycieczki

� Powsin

� Podlasie - przyrodniczo

� Brudzeński Park Krajobrazowy

� Elektrownia Wodna we Włocławku

� Kompostownia i spalarnia odpadów w Warszawie

� Stacja Uzdatniania Wody w Płocku

� Węzły cieplne Płock

� Kotłownia i oczyszczalnia ścieków w Sendeniu
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Powsin



Powsin



Powsin
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Powsin
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Podlasie-przyrodniczo
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Podlasie-przyrodniczo
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Podlasie-przyrodniczo
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Brudzeński

Park Krajobrazowy
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Brudzeński

Park Krajobrazowy
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Elektro
wnia Wodna

we Włocławku
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Elektro
wnia Wodna

we Włocławku
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Kompostownia 

i spalarnia 

odpadów w Warszawie
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Kompostownia 

i spalarnia 

odpadów w Warszawie
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Kompostownia 

i spalarnia 

odpadów w Warszawie
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Sendeń
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Sendeń
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Stacja Uzdatniania 

Wody Płock
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Węzły c ieplne 

Płock
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Schronisko dla zwierzą
t
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Warsztaty:Warsztaty:
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Odpady
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Odpady
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Niekonwencjonalne 

źró
dła energii
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Niekonwencjonalne 

źró
dła energii
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Woda
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Woda
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Inne dziaInne dzia łłaniaania

Ankiety Pomiary

Kampania na rzecz 
oszcz ędzania 
wody i energii

Zwiad ekologiczny

Święto Drzewa Skala porostowa
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Święto Drzewa
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Skala porostowa
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Opracowania albumowe
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Opracowania albumowe
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Opracowania albumowe
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Opracowania albumowe
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Prowadzenie – mgr Katarzyna Wochowska

Termin realizacji wrzesie ń 2007 – stycze ń 2008
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Uczestniczyło: 25 uczniów

Odbyło si ę 16  lekcji, 

Cel: nadrabianie zaległości z matematyki



Termin realizacji wrzesie ń 2007 – stycze ń 2008

Prowadzenie – mgr Katarzyna Wrzal

dla uczniów rozpoczynaj ących nauk ę języka rosyjskiego
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Uczestniczyło: 24 uczniów

Odbyło si ę 16  lekcji, 

Cel: pomoc uczniom rozpoczynających naukę



Odpowiedzialni: mgr inż. Joanna Sztreker, 

mgr inż. Anna Strycharczyk

Gdańsk 18 – 20 wrze śnia 2007

Ilość uczestników - 24
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Odpowiedzialny: mgr inż. Arkadiusz Sobieraj, 

mgr inż. Sławomir Gałązka

Czas trwania wrzesie ń 2007 – luty 2008
ilo ść uczestników: 31
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Kurs wykonywania rysunkKurs wykonywania rysunk óów projektowych w projektowych 
w programie w programie AutoCADAutoCAD 2007:2007:

Wykonywanie prostych 
rzutów budynków i 

instalacji sanitarnych

Rysowanie 
podstawowych 

elementów (pasek 
narzędzi: rysuj, zmiana)

Zapoznanie z 
podstawowymi znakami 

graficznymi

31 uczniów, liczba godzin – 25
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Kosztorysowanie w programie Rodos 6.0Kosztorysowanie w programie Rodos 6.0

Zestawienie 
kosztów 

inwestycyjnych

Ćwiczenia w 
wykonywaniu 

obmiaru 

Zapoznanie się z 
aktualnymi cenami 

materiałów budowlanych 
i instalacyjnych

Zapoznanie się z 
rynkiem 

materiałowym

Ćwiczenia w 
wykonywaniu 
przedmiaru

31 uczniów, liczba godzin – 25
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Firm
a Kisan
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Firm
a Kisan
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Firm
a Kisan



Odpowiedzialny: mgr inż.  Arkadiusz Sobieraj

Czas trwania: pa ździernik 2007 - kwiecie ń 2008
Liczba uczestników: 20



Czas trwania: pa ździernik 2007 - stycze ń 2008
Liczba uczestników: 20

Odpowiedzialny: mgr inż.  Arkadiusz Sobieraj
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Kurs spawania:Kurs spawania:

� spawanie elektryczne stali niestopowych 
elektrodą otuloną,

� spawanie elektryczne stali niestopowych 
elektrodą topliwą w osłonie CO2



71



Czas realizacji: pa ździernik – listopad 2007

Realizatorzy: mgr Katarzyna Dziurlikowska,           
mgr Małgorzata Strzegowska
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1. Czy przed udziałem w projekcie „Szkoła Równych 

Szans”:

� byłeś w Skansenie w Sierpcu?

� zwiedzałeś zamek w Oporowie?

� byłeś kiedyś w Zamku w Łęczycy?

� widziałeś pałac w Nieborowie?

2. Czy po odbyciu wycieczek potrafiłbyś opowiedzieć

o zabytkach i ciekawych miejscach na Mazowszu?

3. Która z wycieczek była najbardziej interesująca?

ANKIETAANKIETA
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WnioskiWnioski
� Młodzież nie zna najpiękniejszych zabytków swego regionu.

� Często wycieczka szkolna jest jedyną możliwością kontaktu młodzieży 

z kulturą i sztuką swojego regionu.

� Udział w takich projektach pozwala większej grupie młodzieży zapoznać się

z kulturą i sztuką swego regionu.

� Udział w projekcie pozwala uczniowi wykazać się nowymi umiejętnościami, 

(plastycznymi, krasomówczymi, fotograficznymi, graficznymi).

� Dzięki kilkukrotnym wspólnym wyjazdom możliwa była większa integracja 

klasy oraz poprawa stosunków na linii klasa – nauczyciel, wychowawca.

� Po udziale w projekcie uczniowie wiedzą znacznie więcej na temat swojego 

rodzinnego regionu.
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W ramach projektu odbyW ramach projektu odby łły y 
sisięę dziadzia łłania:ania:

� wycieczki do Sierpca, Nieborowa, Łęczycy, Oporowa

� lekcje dotyczące historii Płocka

� konkurs „Ciekawe obiekty sakralne w mojej 

miejscowości”.

� konkurs na najpiękniejszy album pt. Mazowsze 

nieznane

� wyjście do Muzeum Mazowieckiego
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Sierpc



Sierpc
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Sierpc
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Oporów
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Oporów



Oporów



Oporów
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Łęczyca



Łęczyca
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Łęczyca
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Nieborów



Nieborów
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Nieborów



Nieborów
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Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  nr 5

202 uczniów

koordynowało
10 nauczycieli

Pomoc ą słu żyło
15 nauczycieli

Koszt realizacji

96 000 złotych

Średnio na ucznia

475 złotych



Prawda, że było warto?


