
 

 

 

Sprawozdanie końcoworoczne 
 2017/2018  

w sprawie realizacji projektu  

  „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  Powiatu Miechowskiego na 

bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2”  

Na koniec roku szkolnego 2017/2018 w projekcje  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego  na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa  Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, 
Poddziałanie 10.2.2., z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło/uczestniczy 79 osób w tym na: 

I. KURSY  w 2018 dla  34 osób w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II: 

 kurs diagnostyki  common rail – 10 osób  

 prawo jazdy kat. T – 5 osób  

 szkolenie z zakresu diagnostyki pojazdów i maszyn rolniczych – 19 osób  
II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO –WYRÓWNAWCZE w 2018 odbyło 37 osoby: 

Zajęcia prowadzone przez kadrę dydaktyczną szkoły. Zajęcia prowadzone w grupach 12-15 osobowych, po 

jednej lub dwie grupy. 

 warsztaty diagnostyka układów zasilania diesla – 12 osób 

 zajęcia wyrównawcze z zakresu eksploatacji pojazdów samochodowych – 13 osób 

 zajęcia wyrównawcze z zakresu eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych - 12 osób 
 

III. STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH – Pomoc stypendialna dla uczniów lub słuchaczy szczególnie 

uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.  Udzielono 8 uczniom, w tym  5 osobą w zawodzie 

technik pojazdów samochodowych, 3 osobą w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa kwota końcowa 

stypendium wyniosła 6 000 zł uczniowie do końca lipca przedstawią sprawozdania. 

 

IV.     DORADZTWO ZAWODOWE – było wsparciem dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w 

zakresie przedmiotów zawodowych – pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego ucznia odbyło się 8 

godzin po 1 godzinie na stypendystę. 

V.    STAŻE I PRAKTYKI U PRACODAWCÓW 50 osób  

Odbędą się w miesiącach lipiec sierpień.  

VI.    DOPOSAŻENIE W NOWOCZESNY SPRZĘT I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE – zakupione będą jeszcze 

laptopy. 

VII.    ADAPTACJA POMIESZCZEŃ – na warsztatach szkolnych planowane jest zamontowanie bramy 

wjazdowej i wykonanie posadzki przemysłowej. 

VIII.     ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI (STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY, DORADZTWO) - Na 

studiach podyplomowych studiuje 5 osób w tym na  Logistyka i spedycja dla nauczycieli - 2 osoby, 

Doradztwo Zawodowe - 1 osoba, Agrotronika - 2 osoby. 

Ewaluacja zajęć wyrównawczych i kursów odbytych przez uczniów i uczennice wypadła pozytywnie zajecie 

były atrakcyjne a uzyskane wiadomości i umiejętności  były przekazywane na poziomie przyswajalnym 

przez uczniów i wpłynęły na podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności co potwierdziły testy 

sprawdzające  oraz ankiety wypełniane przez uczestników. 
 

Koordynatora ds. szkoleń i kursów  


