
 
 

W marcu 2010 roku zakończyła się realizacja kolejnych 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 stycznia do marca 2010 r. 

 

 
 Zadania zrealizowane w ramach projektu w okresie I –III 2010 r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Projekt ewaluacji 
 
Badanie ewaluacyjne obejmowało 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 , umieszczenie informacji  

o  wynikach na stronie internetowej szkoły; 

• ankietowe badanie ewaluacyjne wśród beneficjentów bezpośrednich; 

• wywiady bezpośrednie z beneficjentami bezpośrednimi i osobami prowadzącymi 

zajęcia  

• raport z badania 

 

Zakres raportu : 

 

• przedmiot ewaluacji 

• kryteria oceny 

• pytania kluczowe 

• metoda ewaluacji 

• źródła informacji 

• forma prezentacji wyników ewaluacji 

 

 
 
 

                      
                      ZAJĘCIA 
UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ  

   KOMPETENCJI 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 

 



2. Realizacja ewaluacji 
 
Ankietowe badanie ewaluacyjne przeprowadzono w marcu 2010 roku. W ankiecie  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  

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

zadań 

Wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

Badanie ankietowe przeprowadzone zostało w końcowym okresie realizacji kolejnych zadań 

projektu. Wypełnione ankiety zwróciło 211 osób. 

 

 

3. Charakterystyka grupy badawczej 
  

Poniżej przedstawiono strukturę uczestników zrealizowanych zadań ze względu na płeć, typ 

szkoły i miejsce zamieszkania. 

 

Struktura uczestników projektu wg płci 
 

41%

59%

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 da się zauważyć niewielką 

przewagę dziewcząt ). Różnice występujące w przypadku niektórych zadań są przede wszystkim 

wynikiem zainteresowania ze strony uczniów. 

 

 
Struktura uczestników projektu wg typu szkoły 
 
           

 

69%

13%

18%

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. 

 

 
Struktura uczestników projektu wg miejsca zamieszkania 
 
        

 

41%

59%

1. miasto

2. wieś

 
 

Ankieta wykazała, że wśród beneficjentów ostatecznych przeważa młodzież wiejska. Jest  to  

w pewnym stopniu  pochodna struktury społecznej uczniów ZSB nr 1 , ale również  

zainteresowania projektem ze strony młodych ludzi z tych środowisk. Fakt ten potwierdza 

trafności jednego z celów założonych w projekcie – wyrównanie szans edukacyjnych .  

 

 

 
 

4. Analiza danych 
 

Źródła informacji o realizacji przez szkołę projektu 
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Z ankiety wynika ,że informacje 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 
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Uczestnicy  zajęć specjalistycznych  i z zakresu doradztwa zawodowego jako główne motywy 

udziału w zadaniach projektu podali chęć zdobycia nowych kwalifikacji (ponad 70%)  oraz 

przekonanie, że pomoże im to w dalszym życiu (46,92%).  21% ankietowanych planuje w 

przyszłości prowadzenie własnej działalności gospodarczej i uważa, że tematyka zajęć będzie im 

pomocna.  

W odniesieniu do zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych najczęściej 

wskazywane motywy to rozwijanie własnych zainteresowań (24,6%) i chęć nadrobienia 

zaległości w nauce (27%).  

 

5. 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 I – III 2010 roku zrealizowano następujące z nich: 
• zajęcia specjalistyczne : Nowoczesne metody tworzenia stron www, 

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w działalności zawodowej, 
• doradztwo edukacyjno – zawodowe: 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 pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego zawodowego,   
języka niemieckiego zawodowego 

Zadania realizowane były poza godzinami zajęć lekcyjnych. 



 

Ich rezultaty mierzalne to: 

• liczba uczestników – 238 uczniów, 

• łączna liczba godzin realizacji zadań – 184, 

 

 
                                   Zadanie Liczba godzin 

realizacji 

zajęcia pozalekcyjne z matematyki 16 

zajęcia pozalekcyjne z fizyki 16 

zajęcia pozalekcyjne z chemii 16 

zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zawodowego 16 

zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego  zawodowego 16 

Nowoczesne metody tworzenia stron www 16 

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w działalności zawodowej 16 

Rozpoczynanie działalności zawodowej -aktywne poszukiwanie pracy 16 

Procedura zakładania firmy i zasady konstruowania biznes planu 20 

Finanse dla niefinansistów - zasady rachunkowości i rozliczania podatków 20 

Aktywne poszukiwanie źródeł finansowania własnej działalności zawodowej 16 

Razem 184 

 

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

warsztatów – 238 

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 : 
 
 

• rozwój uzdolnień  i zainteresowań ułatwiających planowanie i rozpoczęcie kolejnych 

etapów kształcenia, 

• nabycie dodatkowych umiejętności wspierających dalszy rozwój zawodowy i 

ułatwiających odnalezienie się na rynku pracy, 

• przyswojenie wiedzy ekonomicznej pozwalającej na zrozumienie reguł funkcjonowania 

współczesnej gospodarki rynkowej,  

• kształtowanie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych w działalności 

zawodowej, 

• nabycie innych umiejętności umożliwiających aktywność na rynku pracy, 

• 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

Lista uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z chemii w okresie  

od 15.02. 2010r. do 29.03.2010r. 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 

1 Bielicki Arkadiusz 

2 Gajewski Kamil 

3 Gołębiewski Maciej 

4 Pietrusiński Kamil 

5 Prosowski Mateusz 

6 Wasileski Rafał 

7 Fersz Arleta 

8 Lubińska Judyta 

9 Maćkiewicz Damian 

10 Maćkiewicz Wiktoria 

11 Nadulska Katarzyna 

12 Piórkowska Adrianna 

13 Zagórska Klaudia 

14 Wachol Adrian 

15 Budek Emil 

16 Makowska Aldona 

17 Jakielska Marta 

18 Ejman Magdalena 

19 Gulcz Krzysztof 

20 Purc Paweł 

 

 



 

 

Lista uczniów uczestniczących w zajęciach specjalistycznych pt.: „ Nowoczesne 

metody tworzenia stron www w okresie od 27.02.2010r. do 20.03.2010r. 

 

Lp. Imię i nazwisko 
1 Gajewski Kamil 

2 Sepioło Anna 

3 Sobótka Kamila 

4 Woźniakowski Artur 

5 Sulkowski Łukasz 

6 Sepioło Damian 

7 Domański Krzysztof 

8 Piotrowski Adam 

9 Lachowicz Kamil 

10 Gąsiorowski Damian 

11 Jankowski Mateusz 

12 Bodal Bartosz 

13 Wenska Elżbieta 

14 Kąkol Piotr 

15 Truchlewski Piotr 

 
 

 



 
 

 

 

    Lista uczniów uczestniczących w zajęciach z  Doradztwa edukacyjno – 

zawodowego pt.:„ Rozpoczynanie własnej działalności zawodowej – aktywne 

poszukiwanie pracy” w okresie od 01.02.2010r. do 03.02.2010r. 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 
1 Bieniek Patryk 

2 Bratkowski Kamil 

3 Chrustowski Kamil Paweł 

4 Gurczyński Marek 

5 Jarzyński Wiktor 

6 Kozłowski Paweł 

7 Kwiatkowski Dariusz 

8 Malinowski Piotr Paweł 

9 Meller Łukasz Jakub 

10 Mężyk Tomasz Jan 

11 Misiak Bartosz 

12 Nowakowski Piotr 

13 Pstrągowski Mateusz 

14 Różalski Paweł 

15 Samoraj Damian 

16 Sawicki Michał 

17 Smardzewski Łukasz 

18 Strzelczak Tomasz 

19 Sufranek Krystian 

20 Trzaska Mariusz 

21 Witkowski Rafał 

22 Żachowski Michał 

 

 
 



           
 

 

Lista uczniów uczestniczących w zajęciach z doradztwa edukacyjno –

zawodowego pt: „Aktywne poszukiwanie źródeł finansowania własnej 

działalności zawodowej” w okresie od 20.02.2010r. do 30.03.2010r. 

 
 

Lp. Imię i nazwisko 
1 Bartkowska Nina Maria                   

2 Brzuska Ewelina                              

3 Dziełakowski Jacek Paweł               

4 Gołębiowski Marek                          

5 Gretkowski Damian                        

6 Gumińska Karolina                         

7 Jur Jakub                                          

8 Kostrzewa Justyna Paulina              

9 Kowalski Marcin                             

10 Kruszewska Kinga                           

11 Łukjanow Bartosz Robert               

12 Niepogoda Marcin                           

13 Nowak Krzysztof                            

14 Orlik Piotr                                       

15 Orysiak Tomasz                              

16 Przybylski Radosław                      

17 Rosiak Joanna                                

18 Skierkowski Paweł Karol               

19 Staniszewska Justyna                     

20 Szałkiewicz Przemysław               

21 Trzciński Radosław                       

22 Umiński Bartosz                            

23 Wojciechowski Mateusz               

24 Woźniak Agata                             

25 Wróblewski Adrian                      

26 Zawitowska Magdalena               

27 Zielińska Ewelina                         

28 Ziemkiewicz Artur                       

29 Chrzanowski Dariusz                   

 
 

 



     
 

Lista uczniów uczestniczących w zajęciach  z języka angielskiego zawodowego w okresie od 

09.01. 2010r. do 20.03.2010r. 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 
1 Betkowska Katarzyna 

2 Budka Łukasz 

3 Czubak Daria 

4 Dzikowska Milena 

5 Fersz Kinga 

6 Garwacka Aleksandra 

7 Ignaczewska Paulina 

8 Jędrzejak Justyna 

9 Kopońska Martyna 

10 Krystecki Adrian 

11 Lendzińska Edyta 

12 Łyzińska Izabela 

13 Łyziński Adrian 

14 Marszałek Monika 

15 Mokok Justyna 

16 Nowak Adam 

17 Piotrowska Marta 

18 Stanuszkiewicz Iza 

19 Wojnowska Magdalena 

20 Wójtewicz Kamil 

21 Damaziak Michał 

 

 



 

 

Lista uczniów uczestniczących w zajęciach specjalistycznych  

pt.: „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w działalności zawodowej” w 

okresie od 20.02.2010r. do 13.03.2010r. 

 

Lp. Imię i nazwisko 
1 Budek Emil 

2 Dądzik Edyta 

3 Dądzik Martyna 

4 Dziełakowski Michał 

5 Giza Karol 

6 Grzelak Dawid 

7 Komorowska Marlena 

8 Kuciński Radosław 

9 Piechna Marcin 

10 Romanowska Kinga 

11 Sadowska Klaudia 

12 Seweryn Dawid 

13 Stępień Sebastian 

14 Świtkiewicz Adrian 

15 Żurawski Łukasz 

 
 

 



     
 

Lista uczniów uczestniczących w zajęciach  z doradztwa edukacyjno – zawodowego  

pt:. „ Finanse  dla niefinansistów – zasady rachunkowości i rozliczania podatków” w okresie 

od 12.01. 2010r. do 27.04.2010r. 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 
1 Bielicka Sylwia                                                          

2 Blekicka Katarzyna                                                 

3 Dąbkowski Dawid                                                    

4 Drypczewska Alina                                                      

5 Handlarski Damian                                              

6 Kargulewicz Sandra                                             

7 Markowska Anita                                                  

8 Paradowski Rafał                                                  

9 Sapińska Ewa                                                          

10 Sapińska Joanna                                                   

11 Smolińska Daria                                                    

12 Sochalewska Justyna                                 

13 Świdurska Marta                                         

14 Wasilewska Martyna                                           

15 Wenska Elżbieta                                                     

16 Waszak Julita                                                           

17 Artemiak Anna                                                       

18 Strzeszniewska Ewa                                              

19 Damaziak Michał                                                

20 Dzięcioł Radosław                                              

21 Malanowski Krzysztof                                        

 

 



     
 

Lista wydanych zaświadczeń uczniom uczestniczącym w zajęciach pozalekcyjnych z języka 

niemieckiego zawodowego w okresie od 01.02. 2010r. do 04.02.2010r. 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 
1 Bielicka Bożena 

2 Cendlewski Wojtek 

3 Dobrzański Jarosław 

4 Kamiński Łukasz 

5 Lachowicz Aneta 

6 Marciniak Anna 

7 Marcinkowski Damian 

8 Murawska Ewelina 

9 Nowacki Dominik 

10 Rajewska Ewelina 

11 Szczypiński Oskar 

12 Urbańska Ilona 

13 Wolak Przemysław 

14 Woźniak Ilona 

15 Andrzejewski Mateusz 

16 Kowalski Sebastian 

17 Przybyliński Adam 

18 Rogójski Patryk Franciszek 

19 Tomaszewski Piotr 

20 Welenc Hubert 

21 Woźniakowski Artur 

 

 



 
 

 

Lista uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z fizyki  w okresie 

od 10.01.2010r. do 30.03.2010r. 

 
 

Lp. Imię i nazwisko 
1 Kierzkowska Małgorzata                         

2 Lichtblau Izabela 

3 Kobza Milena 

4 Lubińska Judyta 

5 Maćkiewicz Wiktoria 

6 Romanowska  Aleksandra 

7 Sepioło Anna 

8 Sobótka Kamila 

9 Zagórska Klaudia 

10 Żabolicka Agnieszka 

11 Salwa Martyna 

12 Ašmenaite Sandra 

13 Leszczyński Dawid 

14 Makowska Aldona 

15 Murzyn Monika 

16 Myszkowska Jolanta 

17 Piotrowska Beata 

18 Welenc Justyna 

19 Witczak Natalia 

20 Zielińska Katarzyna 

21 Szulc Ewa 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

   



              

     
 

 

 

Lista uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki  w 

okresie od 10.01.2010r. do 30.03.2010r. 

 
 

Lp. Imię i nazwisko 
1 Bartkowska Nina Maria                   

2 Brzuska Ewelina                              

3 Dziełakowski Jacek Paweł               

4 Gołębiowski Marek                          

5 Gretkowski Damian                        

6 Gumińska Karolina                         

7 Jur Jakub                                          

8 Kostrzewa Justyna Paulina              

9 Kowalski Marcin                             

10 Kruszewska Kinga                           

11 Łukjanow Bartosz Robert               

12 Niepogoda Marcin                           

13 Nowak Krzysztof                            

14 Orlik Piotr                                       

15 Orysiak Tomasz                              

16 Przybylski Radosław                      

17 Rosiak Joanna                                

18 Skierkowski Paweł Karol               

19 Staniszewska Justyna                     

20 Szałkiewicz Przemysław               

21 Trzciński Radosław                       

22 Umiński Bartosz                            

23 Wojciechowski Mateusz               

24 Woźniak Agata                             

25 Wróblewski Adrian                      

26 Zawitowska Magdalena               

27 Zielińska Ewelina                         

28 Ziemkiewicz Artur                       

29 Chrzanowski Dariusz                   

 
 



 
 

 

Lista  uczniów uczestniczących w zajęciach z  Doradztwa edukacyjno – 

zawodowego pt.:„Procedura zakładania własnej firmy i zasady konstruowania 

biznes planu” w okresie od 04.02.2010r. do 13.02.2010r. 

 

 

 

 
 

Lp. Imię i nazwisko 
1 Cecelak Mateusz 

2 Czubakowski Patryk 

3 Dziewanowski Jacek 

4 Grabski Dariusz 

5 Grzywiński Paweł 

6 Kowalski Paweł 

7 Kraska Adam 

8 Kubacki Arkadiusz 

9 Lewicki Patryk 

10 Matczak Rafał 

11 Mróz Łukasz 

12 Owsik Mateusz 

13 Petrykowski Marcin 

14 Piechowski Dawid 

15 Piechowski Łukasz 

16 Garstka Radosław 

17 Szczypecki Norbert 

18 Bielak Dominik 

19 Fijałkowski Dawid 

20 Sosnowski Bartłomiej   

21 Pietrzak Mariusz               



 
 

 

W grudniu  2010 roku zakończyła się realizacja kolejnych 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 2010 r. 

 

 
 
 
ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU W OKRESIE IX –XII 2010 r. 

 
 
 
 

 
1. Projekt 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 

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

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNE  

• dla zasadniczej szkoły 
zawodowej 

• dla liceum i technikum 
 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- 
WYRÓWNAWCZE 

• z matematyki 
• z fizyki 
• z chemii 

 
   KURSY 



Zakres raportu : 

 

• przedmiot ewaluacji 

• kryteria oceny 

• pytania kluczowe 

• metoda ewaluacji 

• źródła informacji 

• forma prezentacji wyników ewaluacji 

 

 

 
2. Realizacja ewaluacji 

 
Ankietowe badanie ewaluacyjne prowadzono w okresie listopada i grudnia 2010 roku w oparciu 

o ankietę zawierającą 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 

Wzór ankiety stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

 

Badanie ankietowe przeprowadzone zostało w końcowym okresie realizacji kolejnych zadań 

projektu wśród wszystkich uczestników. Wypełnione ankiety zwróciły 224 osoby , w tym  

202 uczniów i 22 rodziców. 

 

                                   Zadanie Liczba uczestników Liczba ankiet 

kurs spawania  20 20 

kurs prawa jazdy kat.B 20 20 

kurs prawa jazdy kat.C 20 20 

kurs operatora wózków widłowych 20 20 

kurs w zakresie projektowania  15 15 

kurs w zakresie kosztorysowania 15 15 

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z matematyki 23 20 

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z chemii 20 20 

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z fizyki 36 30 

warsztaty psychologiczno – pedagogiczne  dla ZSZ 10 uczniów+ 10 rodziców 10 uczniów +10 rodziców 

warsztaty psychologiczno – pedagogiczne  dla liceum i technikum 12 uczniów +12 rodziców 12 uczniów +12 rodziców 

Razem 233 224 

           

W ramach badania ewaluacyjnego przeprowadzono również wywiady z : 

• koordynatorem projektu 

• asystentem koordynatora 

• osobami prowadzącymi zajęcia  

 

 



Struktura uczestników projektu wg płci 
  

32%

68%

1. kobiety

2. mężczyźni

Badanie wykazało, że w odniesieniu do struktury uczniów ZSB nr1 pod względem płci, żadna 

grupa nie była grupą preferencyjną.  Różnice występujące w przypadku niektórych zadań 

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

fizyki lub prawo jazdy kat.B). 

 

 
 

 Struktura uczestników projektu wg typu szkoły 
 

  

67%
11%

22%

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 
 

           

 

45%

55%

1. miasto

2. w ieś

 



 

Ankieta wykazała 10 % przewagę beneficjentów ostatecznych pochodzących z terenów 

wiejskich. Szczegółowa analiza wskazuje, 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.   

 

 

  Źródła informacji o realizacji przez szkołę projektu 
 
 

165

38

22

42

36

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

wychowawca

tablica informacyjna

www

koleżanki i koledzy

inne

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

o prawidłowej organizacji działań upowszechniających. Głównym źródłem byli wychowawcy 

klas, ponieważ uczestniczyli oni w przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego.  

 

 

 

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 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

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 (78,2 %) oraz przekonanie, że pomoże im to w dalszym życiu 

(40 %). Prawie 10 % uczestników wymieniło plany rozpoczęcia w przyszłości własnej 

działalności gospodarczej. Istotny był również fakt, że były one nieodpłatne (21,8 %).  

 
 

 
 

POZOSTAŁE ZAJĘCIA 

0 10 20 30 40 50 60 70

zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności

nadrobienie zaległości w nauce

nieodpłatny udział

pomoże to w dalszym życiu

żeby rozwijać własne zainteresowania

ponieważ inni się zgłosili

Uczestnicy pozostałych zajęć jako główne motywy udziału w projekcie wymienili : chęć 

nadrobienia zaległości w nauce ( 66,3%) oraz rozwijanie własnych zainteresowań (48,9%) i chęć 

zdobycia nowych umiejętności (48,9%). Przekonanie, że pomoże im to w dalszym życiu 

wyraziło 37% ankietowanych. 

 

 

 

Ocena kryteriów rekrutacji osób uczestniczących w projekcie 
 
 

Kryteria rekrutacji ocenione zostały przez uczestników jako sprawiedliwe lub motywujące do 

dobrego zachowania i nauki. Tylko 3 osoby uznały je za niesprawiedliwe. 

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). 

 
 

Ocena realizacji poszczególnych zadań ( wiedza, sposób jej przekazania, materiały 
dydaktyczne) 

 
Wyniki ankiety wskazują, że wiedza przekazana uczniom i rodzicom jest przydatna i rzetelna, a 

co najważniejsze nowa ( 70,8 %). Sposób jej przekazania uczestnicy ocenili jako ciekawy bądź 

zadawalający. 

 

 

 

 

 

 



Czas, w jakim odbywały się zajęcia 
 
Projekt zakłada, 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 

kurs spawania  0 20 

kurs prawa jazdy kat.B 0 20 

kurs prawa jazdy kat.C 0 20 

kurs operatora wózków widłowych 0 20 

kurs w zakresie projektowania  0 15 

kurs w zakresie kosztorysowania 0 15 

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z matematyki 0 20 

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z chemii 0 20 

zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z fizyki 0 30 

warsztaty psychologiczno – pedagogiczne*  dla ZSZ 0 12 

warsztaty psychologiczno – pedagogiczne*  dla liceum i technikum 0 10 

Razem 0 192 

*dotyczy tylko uczniów 

 

Założenie projektu zostało zatem zrealizowane.  

 

 

Ocena zdobytych umiejętności i kwalifikacji 
 
 

W przypadku wszystkich zrealizowanych zadań projektu 100 % uczestników oceniło zdobyte 

umiejętności i kwalifikacji jako przydatne w dalszym życiu, znaczna większość poleciłaby udział 

w nich swoim znajomym.  

 
 

 

3. 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 2010 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 dla ZSZ oraz liceum i technikum 

Zadania realizowane były poza godzinami zajęć lekcyjnych. 

 

Ich rezultaty mierzalne to: 

• liczba uczestników - 211 uczniów i 22 rodziców, 

• łączna liczba godzin realizacji zadań – 407, 

 

 
                                   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* dla ZSZ     6 

warsztaty psychologiczno – pedagogiczne* dla liceum i technikum   6 

Razem 407 

 

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

warsztatów - 233  

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. 

 

Ponadto:  

• uczestnikom zapewniono odpowiednie warunki realizacji zadań : wykwalifikowaną 

kadrę, warunki kształcenia oraz materiały dydaktyczne,  

• przez okres objęty ewaluacją prowadzono monitoring, który był źródłem bieżących 

informacji o realizacji zadań i dostarczał 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,  

• wzrost kompetencji uczestników  jako efekt udziału w zadaniach jest świadectwem, że 

założone w projekcie cele w tym etapie jego realizacji zostały osiągnięte. 

  

O trafności i użyteczności realizowanych działań świadczyć mogą bardzo dobre i dobre opinie 

uczestników o przydatności zdobytych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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 
 
 

1. Blekicka Katarzyna 

2. Brzuska Ewelina 

3. Chrzanowski Dariusz 

4. Dądzik Edyta 

5. Góralewska Wioleta 

6. Górka Edyta 

7. Gretkowski Damian 

8. Jabłkiewicz Paweł 

9. Kargulewicz Sandra 

10. Kostrzewa Justyna 

11. Lemański Tomasz 

12. Łukjanow Bartosz 

13. Majewska Anna 

14. Markowska Anita 

15. Nowak Krzysztof 

16. Pietruszewski Cezary 

17. Przybylski Radosław 

18. Sapińska Joanna 

19. Staniszewska Justyna 

20. Zawitowska Magdalena 



 

 
 
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 
 
 
 
 

1. Bodal Bartosz 

2. Daniszewski Mateusz 

3. Domański Krzysztof 

4. Dziełakowski Jacek 

5. Gumińska Karolina 

6. Jankowski Mateusz 

7. Karbaszewski Artur 

8. Kąkol Piotr 

9. Lachowicz Kamil 

10. Malanowski Krzysztof 

11. Myśliński Adrian 

12. Nowak Kamil 

13. Orlik Piotr 

14. Pietrzak Łukasz 

15. Piotrowski Adam 

16. Podolski Dawid 

17. Skierkowski Paweł 

18. Truchlewski Piotr 

19. Wróblewski Adrian 

20. Ziemkiewicz Artur 

 



 

 

 
 

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 informatyczny w zakresie kosztorysowania 
 

 

Agnieszka Daniszewska 

Bartosz Umiński 

Mateusz Wojciechowski 

Sławomir Gawiński 

Przemysław Kowalczyk 

Dariusz Jędrzejewski 

Mateusz Kaźmierowski 

Daniel Patora 

Konrad Baczyński 

Arkadiusz Kwiatkowski 

Bartosz Walkiewicz 

Patryk Piechocki 

Sebastian Ciski 

Rafał Radkowski 

Daniel Kuźmiński 

 

 
 



 
 

 
 

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 
 

 

Kruszewska Kinga 

Bratkowska Nina 

Trzciński Radosław 

Wachniewska Daria 

Sochalewska Justyna 

Włodarski Jacek 

Grabowki Mariusz 

Szałkiewicz Przemysław 

Kreiner Paulina 

Machaliński Robert 

Gałecki Łukasz 

Kaczorek Joanna 

Smolińska Daria 

Kowalski Marcin 

Kargulewicz Sandra 



 



 
 

 

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 

 
 

1. Ester Graczyk 

2. Mariusz Wójcik 

3. Mirosław Mólczyński 

4. Sebastian Sobociński 

5. Rafał Chrzanowski 

6. Rafał Radkowski 

7. Jarosław Dąbrowski 

8. Marcin Jan Modzelewski 

9. Adrian Klimkiewicz 

10. Sebastian Ciszewski 

11. Michał Turbaczewski 

12. Piotr Mólczyński 

13. Radosław Raniszewski 

14. Marcin Łaciński 

15. Marcin Roszkowski 

16. Adam Dariusz Piotrowski 

17. Marek Gołębiowski 

18. Marcin Niepogoda 

19. Radosław Kuciński 

20. Mateusz Niepogoda 
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Warsztaty psychologiczno – pedagogiczne 

 
 
 

Karolina Adamczyk 

Agnieszka Bednarczyk 

Sylwia Domińska 

Izabela Lichtblau 

Jolanta Myszkowska 

Izabela Olejniczak 

Weronika Pawłowska 

Maja Skowrońska 

Ernest Szewczyk 

Ewelina Welenc 

Agnieszka Węglewska 

Sylwia Wojda 

Marcin Modzelewski 

Jarosław Pach 

Kamil Redlecki 

Mateusz Rudowski 

Zdzisław Sobczak 

Mateusz Sztuczka 



Michał Turbaczewski 

Marta Woroniecka 

Norbert Wojtaszewski 

Łukasz Duchewicz 
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Kurs operatora wózków widłowych 

 
 

1. Brzeski Przemysław 

2. Cybulski Łukasz 

3. Damaziak Michał 

4. Fabianowicz Paweł 

5. Goc Łukasz 

6. Górski Piotr 

7. Jur Jakub 

8. Krawczyk Piotr 

9. Lewicki Paweł 

10. Łomicki Damian 

11. Mielczarek Tomasz 

12. Orysiak Tomasz 

13. Piątkowski Michał 

14. Rosiak Joanna 

15. Sulkowski Paweł 

16. Sztubecki Patryk 

17. Wieczorek Sylwester 

18. Wiśniewski Artur 

19. Włodarski Jacek 

20. Zielińska Ewelina 
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Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 
 
 
 
Jakielski Łukasz    

Piotrowski Marcin                 

Jędrzejak Daniel                    

Nagórka Łukasz                     

Petrykowski Łukasz 

Adam      

Dunal Kamil                           

Koper Krzysztof                     

Szczodrowski Piotr                

Gajewski Jakub                      

Rybicki Łukasz                      

Pilarski Jakub                        

Żuchewicz Tomasz               

Śliwiński Michał                   

Szczypniewski Robert           

Żurański  Piotr                       

Ochocki Radosław                

Romanowski Piotr                

Artemiak Jakub                    

Sadkowski Radosław             

Grabarczyk Kamil                 

Pach Rafał                            

Swat Maciej                          

Jankowski Artur                   
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Zajęcia dydaktyczno  - wyrównawcze z chemii 

 
 
 
Bartkowski Michał  

Jędrzejak Dawid 

Jędrzejewska Katarzyna 

Machnacki Mateusz  

Portalski Jerzy 

Rybicki Damian 

Sobański Kamil 

Sobczak Ewa 

Matusiak Damian 

Seklecki Mateusz 

Sieradzki Łukasz 

Zwierzchowski Miłosz 

Kozakiewicz Arkadiusz 

Fydryszewski Kamil  

Gołębiewski Piotr 

Kozakowski Daniel  

Mysior Wojciech 

Stachura Paweł 

Wachol Damian 

Woliński Damian 
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                                           Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki 

 
1. Boruc Krzysztof 

2. Bruździński Michał 

3. Ciarkowska Diana 

4. Czwartek Elwira 

5. Czwartek Weronika 

6. Daniszewska Joanna 

7. Jankowska Gabriela 

8. Kępczyńska Milena 

9. Kapuścińska Anna 

10. Marczewska Aleksandra 

11. Matusiak Dawid 

12. Mikołajczyk Marta 

13. Salwa Martyna 

14. Szymańska Olga 

15. Włodarska Aneta 

16. Wujek Marlena 

17. Zieliński Artur 

18. Domińska Sylwia  

19. Kordalska Karolina 

20. Lichtblau Izabela 

21. Rybicki Damian 

22. Sobański Kamil 

23. Welenc Ewelina 

24. Włodarska Aleksandra 

25. Woroniecka Marta 

26. Wojda Sylwia 

27. Beczek Przemysław 

28. Kłysiak Tomasz 

29. Krajewski Michał 

30. Matusiak Damian 

31. Sadowski Filip 

32. Seklecki Mateusz 

33. Sieradzki Łukasz 

34. Szymborski Rafał 

35. Turant Przemysław 

36. Zwierzchowski Miłosz 
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