
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

5 MLN. 200 TYŚ NA PROJEKTY DOFINANSOWANE 
W RAMACH EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Na początku drogi pozyskiwania środków na szkolnictwo zawodowe było wypracowanie Koncepcji 
szkolnictwa zawodowego Powiatu Kościerskiego, która brała udział w konkursie wojewódzkim, składającym 
się na przedsięwzięcie strategiczne pt.: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 
uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy" i została pozytywnie oceniona przez 
Zarząd Województwa Pomorskiego.

Przygotowanie dobrej podstawy projektowej dało szansę na możliwość aplikowania o środki unijne w 
ramach dwóch konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020.

Trzeba też wspomnieć, że oba złożone projekty się warunkują i są w formie projektu 
zintegrowanego. Na każdy projekt zintegrowany składają się dwa pojedyncze projekty: infrastrukturalny – 
realizowany w ramach Działania 4.1. współfinansowanego ze środków EFRR oraz nieinfrastrukturalny – 
realizowany w ramach Podziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020 współfinansowanego 
ze środków EFS.

Pierwszy projekt "Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub", jest skierowany do 528 
uczniów szkół kształcenia zawodowego, wybranych branż kluczowych i zawodach w ramach Koncepcji: 
Budownictwo (uczniowie PZS Nr2 w Kościerzynie), Transport, logistyka i motoryzacja (uczniowie PZS Nr1 w 
Kościerzynie) oraz ICT i elektronika (uczniowie PZS Nr 2 w Kościerzynie).

Działania przewidziane do realizacji zostały zaplanowane w oparciu o Diagnozę potrzeb 
rozwojowych kształcenia ogólnego i zawodowego Powiatu Kościerskiego, przyjętą Uch. Nr 5/76/2016 Zarządu 
Powiatu Kościerskiego z 19.01.2016r.

W ramach zaplanowanych działań przewidujemy m.in.: wsparcie uczniów poprzez płatne staże i 
praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, kursy kwalifikacyjne, m.in. kursy programowania i obsługi 
obrabiarek numerycznych, AutoCad, dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych, wizyty studyjne w 
zakładach pracy, wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu 
(szkolenia, kursy i staże u pracodawców), włączanie pracodawców i środowiska akademickiego w proces 
kształcenia zawodowego, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Planowana oferta wsparcia dla uczniów szkół zawodowych, w zakresie kształcenia zawodowego 
opiera się rozwoju kompetencji zawodowych uczniów i ma doprowadzić do podniesienia umiejętności 
praktycznych uczniów, co w konsekwencji zwiększy ich szansę na pozytywne wyniki egzaminów zawodowych i 
ostatecznie znalezienie pracy. Wartość projektu to pond 3 mln. zł. i będzie trwał do końca 2020 roku.

DRUGI PROJEKT "NOWOCZESNA BAZA EDUKACJI ZAWODOWEJ PRZEZ 
MODERNIZACJĘ I WYPOSAŻENIE PZS NR 1 I PZS NR 2 W KOŚCIERZYNIE" JEST STRICTE 

INWESTYCYJNY.
Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i wyposażenia pracowni 

praktycznej nauki zawodu, modernizacją pomieszczeń dydaktycznych –
na potrzeby kształcenia zawodowego w branżach uznanych za kluczowe dla powiatu kościerskiego 

oraz zakupem sprzętu na potrzeby punktu doradztwa zawodowego.
Projekt obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia pracowni dydaktycznych, modernizację pomieszczeń 

dydaktycznych, w tym przystosowanie dla osób niepełnosprawnych w PZS Nr 2. Przewiduje się od 2017 r. 
uruchomienie kierunku kształcenia związanego z chłodnictwem i klimatyzacją, a od 2018 r. utworzenie nowego 
kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Natomiast w PZS Nr 1 planuje się zakup sprzętu 
i wyposażenia pracowni dydaktycznych w zakresie technik logistyk i technik spedytor oraz zakup sprzętu na 
potrzeby koordynatora powiatowego doradztwa zawodowego.

Będzie to pierwszy w historii szkolnictwa ponadgimnazjalnego taki zastrzyk w bazę dydaktyczną, 
związaną bezpośrednio z pracowniami zawodowymi. Wartość projektu wyniesie ponad 2,1 mln. zł.


