
Kształcenie zawodowe w ramach projektu 

„Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość 
powiatu lęborskiego”, 

w tym organizacja staży i praktyk zawodowych 
dla uczniów realizowanych 

przez pracodawców/przedsiębiorców 

Katarzyna Dampc
Kierownik Referatu Programów Pomocowych 



Projekty zintegrowane
Projekty zintegrowane są częścią pomorskiego przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie 
sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych 
i regionalnych rynków pracy”, koordynowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu 
Strategicznego „Aktywni Pomorzanie”.

1) Projekt „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”-
działanie 3.3.1 RPO WP, którego celem jest zwiększenie szans uczniów szkół na 
odniesienie sukcesu na rynku pracy i zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów 
szkół Powiatu Lęborskiego, poprzez podniesienie jakości edukacji i oferty kształcenia 
zawodowego w zakresie branż kluczowych o największym potencjale rozwoju dla 
regionu.

2) Projekt „Zawodowcy na topie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego 
w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury 
szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie 
ustawiczne”- działanie 4.1 RPO WP, który jest komplementarny z działaniami 
przewidzianymi do realizacji w zintegrowanym projekcie w ramach dz. 3.3.1. 
Celem projektu jest wzmocnienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych Powiatu 
Lęborskiego w zakresie wyposażenia i infrastruktury zgodnie z potrzebami kształcenia na 
rzecz gospodarki.



Projekt „Kompetencje zawodowe inwestycją 
w przyszłość powiatu lęborskiego”

Podstawowe informacje o projekcie

Beneficjentem projektu (wnioskodawcą) jest Powiat Lęborski

Realizatorami projektu w imieniu Powiatu są:
 Starostwo Powiatowe w Lęborku
 Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku 
 Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku 
 Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku

Okres realizacji projektu: 5 lat szkolnych,
 01 grudnia 2016 – 30 września 2021

Budżet projektu:
 Wydatki kwalifikowalne ogółem – 8 009 118,91 zł, w tym:
 Przyznane dofinansowanie – 7 208 207,02 zł
 Wkład własny – 800 911,89 zł (niefinansowy 708 661,89 zł, finansowy – 92 250, 00 zł)

http://www.google.pl/url?url=http://www.powiat-lebork.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjStMedgo3PAhVEIJoKHYj_ABQQwW4IJzAC&usg=AFQjCNEs7P7ycmnll4e1OYao_o-iYybO2Q
http://www.google.pl/url?url=http://www.powiat-lebork.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjStMedgo3PAhVEIJoKHYj_ABQQwW4IJzAC&usg=AFQjCNEs7P7ycmnll4e1OYao_o-iYybO2Q
http://www.google.pl/url?url=http://blog.sporti.pl/znajdz-czas-na-zdrowie/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiD5MXOgo3PAhXFXSwKHW2uBKgQwW4IGDAB&usg=AFQjCNHSxpG3GnNIOzD8paO-D10FgIN7Mw
http://www.google.pl/url?url=http://blog.sporti.pl/znajdz-czas-na-zdrowie/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiD5MXOgo3PAhXFXSwKHW2uBKgQwW4IGDAB&usg=AFQjCNHSxpG3GnNIOzD8paO-D10FgIN7Mw
http://www.google.pl/url?url=http://jaromotoblog.pl/kasa-misiu-kasa/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjft4bng43PAhUKkSwKHd76DmgQwW4IGDAB&usg=AFQjCNHcaEJeBNqoIY_7nvuQCIIFNtFjoQ
http://www.google.pl/url?url=http://jaromotoblog.pl/kasa-misiu-kasa/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjft4bng43PAhUKkSwKHd76DmgQwW4IGDAB&usg=AFQjCNHcaEJeBNqoIY_7nvuQCIIFNtFjoQ


Podstawowe informacje o projekcie

Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020
Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie szans uczniów szkół na odniesienie sukcesu na rynku pracy i zwiększenie poziomu 
zatrudnialności absolwentów szkół powiatu lęborskiego, poprzez podniesienie jakości edukacji 
i oferty kształcenia zawodowego w zakresie branż kluczowych o największym potencjale 
rozwoju dla regionu (budownictwo, BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe, chemia lekka, 
ICT i elektronika, transport, logistyka i motoryzacja).

CELE SZCZEGÓŁOWE

Wzrost poziomu umiejętności i kwalifikacji zawodowych u uczniów,
 Dostosowanie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego do dynamicznie 

zmieniającego się rynku i technologii, 
 Zwiększenie oferty kształcenia zawodowego,
 Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, w tym udział 

pracodawców/przedsiębiorców  i szkół wyższych w kształceniu zawodowym

http://www.google.pl/url?url=http://zarabiajznamionline.pl/psychologia-a-biznes/stawianie-celow/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjtqJWMiI3PAhUjApoKHQi6BRAQwW4IIDAF&usg=AFQjCNE3Em3UVHlCJm8ylE-HDsXfIHHUQA
http://www.google.pl/url?url=http://zarabiajznamionline.pl/psychologia-a-biznes/stawianie-celow/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjtqJWMiI3PAhUjApoKHQi6BRAQwW4IIDAF&usg=AFQjCNE3Em3UVHlCJm8ylE-HDsXfIHHUQA


Podstawowe informacje o projekcie

GRUPA DOCELOWA

Uczestnikami projektu (odbiorcami wsparcia) mogą być wyłącznie 
uczniowie i nauczyciele

następujących szkół / placówek Powiatu Lęborskiego:

a) Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku (szkoły ponadgimnazjalnej)

b) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w 
Lęborku (szkoły ponadgimnazjalnej)

c) Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego w 
Lęborku (szkoły ponadgimnazjalnej)

http://www.google.pl/url?url=http://www.tapeta-kolorowe-ludziki.na-pulpit.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjJj43ch43PAhVIDSwKHazAD5AQwW4IGDAB&usg=AFQjCNEg7mZZ6GilQyjjRACGfeTYM3tw7w
http://www.google.pl/url?url=http://www.tapeta-kolorowe-ludziki.na-pulpit.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjJj43ch43PAhVIDSwKHazAD5AQwW4IGDAB&usg=AFQjCNEg7mZZ6GilQyjjRACGfeTYM3tw7w


Podstawowe informacje o projekcie

GRUPA DOCELOWA

Planowana liczba osób do objęcia projektem w latach 2016-2021- 1 367 osób, w 
tym:

a) 1.336 uczniów szkół Powiatu Lęborskiego, w tym: 
 515 uczniów PCE-ZSP
 315 uczniów ZSMI 
 506 uczniów ZSGŻiA

b) 31 nauczycieli szkół Powiatu Lęborskiego, w tym: 
- 9 nauczycieli PCE-ZSP
- 7 nauczycieli ZSMI
- 15 nauczycieli ZSGŻiA

http://www.google.pl/url?url=http://www.tapeta-kolorowe-ludziki.na-pulpit.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjJj43ch43PAhVIDSwKHazAD5AQwW4IGDAB&usg=AFQjCNEg7mZZ6GilQyjjRACGfeTYM3tw7w
http://www.google.pl/url?url=http://www.tapeta-kolorowe-ludziki.na-pulpit.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjJj43ch43PAhVIDSwKHazAD5AQwW4IGDAB&usg=AFQjCNEg7mZZ6GilQyjjRACGfeTYM3tw7w


Zakres wsparcia dla nauczycieli

 szkolenia doskonalące (określone tematycznie i tzw. „szyte na 
miarę”) – dla 31 nauczycieli, ściśle powiązane z kompetencjami 
zawodowymi, jakie mają być nauczane w kształceniu zawodowym,

 Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli – rozpoznawanie 
uzdolnień zawodowych u uczniów, (zapraszamy do tej sieci również 
dyrektorów, doradców zawodowych oraz nauczycieli ze szkół 
gimnazjalnych i podstawowych)

 Studia podyplomowe – dla 3 nauczycieli, przygotowujące do 
nauczania danej tematyki zawodowej



Zakres wsparcia dla uczniów:

 zajęcia dodatkowe zawodowe - pozalekcyjne, pozaszkolne, kółka
zainteresowań, warsztaty, laboratoria (w tym zapewnione materiały
dydaktyczne, biurowe, sprzęt dydaktyczny)

 kursy zawodowe, w tym nadające uprawnienia (np. spawacz, operator
wózków widłowych, księgowość korporacyjna w branży BPO/SSC)

 doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe

 wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół
wyższych (wykłady, laboratoria), pracodawców, innych podmiotów
współpracujących, np. do Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni/
Gdańsku, Słupskiego Inkubatora Technologicznego)



Staże letnie dla uczniów
1.336 uczniów w ciągu 5 lat szkolnych

W okresie lipiec-sierpień 2017r.:

PCE ZSP:

 budownictwo (w tym OZE) - 40 osób

 logistyka - 70 osób

ZSMI 

 ICT i elektronika - 65 osób

ZSGŻiA

 Chemia lekka - 18 osób

 BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe – 76 osób



Stażysta:
 będzie odbywał staż pod kierownictwem opiekuna stażu 

wyznaczonego przez pracodawcę/przedsiębiorcę,
 otrzymuje stypendium w wys. 997,40 zł/ za 150 godzin stażu,
 może otrzymać refundację kosztów przejazdu, jeżeli odbywa 

staż poza miejscem zamieszkania,
 zostanie skierowany na badania lekarskie weryfikujące 

możliwość udziału w stażu na danym stanowisku pracy,
 otrzyma odzież roboczą, jeżeli jest wymagana na danym 

stanowisku pracy,
 otrzyma od pracodawcy/przedsiębiorcy dokument 

potwierdzający doświadczenie zawodowe - zaświadczenie o 
zdobyciu doświadczenia zawodowego w danym zakładzie pracy.



Wynagrodzenie opiekuna stażysty

 Koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty u pracodawcy będą uwzględniać 
jedną z opcji:

1. refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna stażysty w zakresie
odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od
świadczenia pracy na rzecz realizacji związanych z opieką nad grupą
stażystów przez okres 150 godzin stażu zawodowego, w wysokości
obliczanej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 500 zł brutto.

 Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu 
zawodowego zrealizowanych przez uczniów.



Wynagrodzenie opiekuna stażysty

2. refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty, w
sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nie
przekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi
składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań – nie
więcej niż 500 zł brutto za realizację 150 godzin stażu zawodowego.

 Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin 
stażu zawodowego   zrealizowanych przez uczniów.



Wynagrodzenie opiekuna stażysty

3. refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna stażysty, 
który będzie pełnił funkcję instruktora praktycznej nauki 
zawodu i dla którego praca z uczniami będzie stanowić 
podstawowe zajęcie- do wysokości wynagrodzenia 
określonego  w §9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie 
praktycznej nauki zawodu; 



Dziękuję za uwagę.


