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INFORMACJA 

 

Obecnie w naszej szkole trwa realizacja projektu „Szkoła przyszłości – nowe możliwości 

kształcenia młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w  regionach, Działanie 9.2. 

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

 

Projekt „Szkoła przyszłości – nowe możliwości kształcenia młodzieży” realizowany jest od 

1 czerwca 2011r. Od 25 lipca br. rozpoczęła się realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 

dla dwóch grup w ramach zadań 2 i 3, które ukończyło 30 uczestników/uczestniczek. Grupa 

10 dziewcząt ukończyła zajęcia dodatkowe „Kosmetyczne ABC” uzyskując zaświadczenia 

o ukończeniu. W ramach zajęć „Spawalnia XXI wieku” 20 chłopców z naszej szkoły 

ukończyło je pomyślnie – zdając egzamin końcowy uzyskali uprawnienia „Spawacz 

MIG/MAG, TIG”. W ramach powyższego zadania w dniu 21 września br. uczestnicy zajęć 

wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi 

k/Końskich. 

 

Od 3 października w ramach Projektu realizowany jest pierwszy etap zadania Nr8 „Praktyki 

zawodowe”. Grupa 10 uczniów z klasy III B/T odbywa praktyki w Firmie KARAT 

RECYKLING Jerzy Flak Ryki ul. Kolejowa 1. W ramach praktyk uczestnicy otrzymali 

zestawy promocyjne i odzież ochronną. Ponadto uczestnikom w ramach praktyk przysługuje 

gorący posiłek i zwrot kosztów dojazdu. 

 

Dotychczas przeprowadzone zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pragniemy 

poinformować, że aktualnie trwa nabór na pozostałe zajęcia w ramach Projektu. Są to: 

 

Spawalnia XXI wieku 

Kosmetyczne ABC 

Nauki przyrodnicze w dobie osiągnięć XXI wieku 

AutoCAD bez tajemnic 

Równe szanse z języka polskiego, matematyki, informatyki i przedmiotów zawodowych 

Praktyki zawodowe 

 

Pragniemy przypomnieć, że udział w zajęciach w ramach Projektu jest bezpłatny. Zachęcamy 

do czynnego udziału, gdyż jest to szansa na zdobycie dodatkowej wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji co jest niezbędne w dalszej edukacji i pracy zawodowej. 

 

 


