
 
 
 

Od dnia 1 października 2017 roku Miasto Siedlce realizuje projekt współfinansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet X - Edukacja dla rozwoju regionu, 
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 
uczniów 
 
Tytuł projektu:  
,,ZAWODU MISTRZOWIE – RYNKU PRACY KRÓLOWIE” 
 
Wartość projektu ogółem - 2 162 688,75 zł  
planowana kwota dofinansowania z UE – 1 946 419,84 zł 
 
Przewidywany okres realizacji 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r. 
 
Jednostki realizujące projekt: 
 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach 
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach 
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach 
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. Władysława E. Sikorskiego  

w Siedlcach 
 

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 285 uczniów/uczennic 
szkół zawodowych subregionu siedleckiego służące podniesieniu ich zdolności do przyszłego 
zatrudnienia poprzez poprawę jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej do września 2019 
roku.  

Cele szczegółowe projektu: 
1. Rozwój współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez organizację 

148 staży i 52 praktyk u pracodawców do września 2019 roku, 
2. Poprawa zdolności do zatrudnienia 285 uczniów poprzez uzyskane w projekcie 

wsparcia do września 2019 roku. 
3. Poprawa jakości bazy pracowni zawodowych  w 7 szkołach, w tym pełniących funkcję 

ośrodków egzaminacyjnych również dla innych szkół do stycznia 2019 roku. 
 

Realizacja celu projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych  
RPO Województwa Mazowieckiego poprzez podejmowane działania, które zwiększą 
potencjał szkół, rozpropagują korzyści płynące z wyboru ścieżki kształcenia zawodowego w 
kontekście  potrzeb rynku pracy oraz wpłyną na podniesienie jakości kształcenia  
zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki oraz zwiększy zdolność do zatrudnienia  
uczniów szkół kształcenia zawodowego. 

 
1) W ramach projektu zaplanowana jest realizacja następujących form wsparcia: 

 
A. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu:  

 
I. Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach,                   
ul. S. Konarskiego 11  (Realizator 1): 

 Technikum: 
I.1. kurs IT Essentials,  (12 osób po 30 godzin) 
I.2,  kurs CCNA Routing and Switching (20 osób po 100 godzin) 



I.3. budowa i programowanie robotów (18  osób po 21 godzin) 
I.4. szkolenie i egzamin SEP (70 osób po 12 godzin) 
 Branżowa Szkoła I stopnia (do 31.08.2017 Zasadnicza Szkoła Zawodowa): 
I.3. budowa i programowanie robotów (6 osób po 21 godzin) 
I.4. szkolenie i egzamin SEP (30 osób po 12 godzin) 

II. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, 
ul. E. Osińskiej 8, 08-110 (Realizator 2): 

 Technikum: 
II.1. kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego Optima (14 
osób po 60 godzin) 
II.2. trening negocjacji i asertywności w relacjach handlowych (14  osób po 6 
godzin) 
II.3 kurs nowoczesny magazynier (14 osób po 32 godziny) 
II.4 kurs fotograficzny dla technik organizacji reklamy (14 osób po 30 godzin) 

III.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach,        
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8 (Realizator 3) 

 Technikum: 
III.1. warsztaty szkoleniowe z nowoczesnych technik kulinarnych (10 osób po 
16 godzin) 
III.2. kurs kelnerski (20 osób po 24 godziny) 
III.3 kurs spawania stali metodą MAG (10 osób po 135 godzin) 
III.4 kurs na operatora koparko-ładowarki (11 osób po 176 godzin w tym 116 
godzin teoretycznych) 
III.5 kurs barmański (20 osób po 24 godziny) 
III.6 kurs someliera (20 osób po 24 godziny 
 Branżowa Szkoła I stopnia (do 31.08.2017, Zasadnicza Szkoła Zawodowa) 
III.1. warsztaty szkoleniowe z nowoczesnych technik kulinarnych (10 osób po 
16 godzin) 
III.3 kurs spawania stali metodą MAG (10 osób po 135 godzin) 
III.4 kurs na operatora koparko-ładowarki (11 osób po 176 godzin w tym 116 
godzin teoretycznych) 

IV. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława E. Sikorskiego 
w Siedlcach, 08-110, ul. Brzeska 95 (Realizator 4) 

 Technikum 
IV.1. kurs wózka widłowego technik budownictwa (10 osób po 44 godziny) 
IV.2.  kurs na operatora koparko-ładowarki (8 osób po 176 godzin w tym 116 
godzin teoretycznych) 

B. Staże zawodowe dla uczniów Techników przy: 
 
I.  Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach,                     
ul. S. Konarskiego 11; 60 osób na staż trwający min. 450 godzin. 
II. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, 
ul. K. Osińskiej 8; 40 osób (20 osób na staż trwający min. 450 godzin i 20 osób na staż 
trwający min. 150 godzin). 
III. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach,      
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8; 36 osób (18 osób na staż trwający min. 450 godzin i 18 
osób na staż trwający min. 150 godzin). 
IV.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława E. Sikorskiego 
w Siedlcach, ul. Brzeska 95; 12 osób na staż trwający min. 150 godzin. 

 

C. Praktyki zawodowe dla uczniów Branżowych Szkół I stopnia (do 31.08.2017 r. 
Zasadniczych Szkół Zawodowych) przy: 



 
I. Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach,                   

ul. S. Konarskiego 11; 24 osoby  na praktykę trwający min. 150 godzin. 
II. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach,      

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8; 28 osób (16 osób na praktykę trwającą min. 450 
godzin i 12 osób na praktykę trwającą min. 150 godzin). 

 
OPIS FORM WSPRACIA 

W ramach projektu będzie realizowane wsparcie z zakresu wymienionego w pkt. I.4.: 
 

1) Zajęcia specjalistyczne łącznie 152 wsparcia dla minimum 38 uczniów/uczennic: 
a) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: 

1. Kurs IT Essentials,  (2 grupy po 6 osób po 30 godzin) 
2. Kurs CCNA Routing and Switching (2 grupy po 10 osób po 100 godzin) 
3. Budowa i programowanie robotów (4 grupy po 6 osób po 21 godzin) 

b) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2: 
1. Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego optima  (2 grupy po 7 
osób po 60 godzin) 
2. Trening negocjacji i asertywności w relacjach handlowych (2 grupy po 7 osób po 6 
godzin) 
3. Kurs nowoczesny magazynier (2 grupy  po 7 osób po 32 godziny) 
4.  Kurs fotograficzny dla technik organizacji reklamy (2 grupy po 7 osób po 30 godzin) 

c) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3: 
1.Wwarsztaty szkoleniowe z nowoczesnych technik kulinarnych (2 grupy po 10 osób po 
16 godzin) 
2. Kurs kelnerski (2 grupy po 10 osób po 24 godziny) 

2) Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień - łącznie 200 wsparć 
dla minimum 39 uczniów/uczennic: 
a) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

1. Szkolenie i egzamin SEP (2 grupy po 50 osób po 12 godzin) 
b) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3: 

1. Kurs spawania stali metodą MAG (2 grupy po 10 osób po 135 godzin) 
2. Kurs na operatora koparko-ładowarki (2 grupy po 11 osób po min.176 godzin w tym 
116 godzin teoretycznych) 
3. Kurs barmański (2 grupy po 10 osób po 24 godziny) 
4. Kurs someliera (2 grupy po 10 osób po 24 godziny) 

c) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5: 
1. Kurs wózka widłowego technik budownictwa (2 grupy po 5 osób po 44 godziny) 
2. Kurs na operatora koparko-ładowarki (2 grupy po 4 osoby po min.176 godzin w tym 
116 godzin teoretycznych) 

 
3) Staże w przedsiębiorstwach  

– min. 150 godzin. Za udział w stażach przysługuje wynagrodzenie stażowe w łącznej 
wysokości 2000 zł (w tym potrącenia na konieczne składki na ubezpieczenia społeczne 
pracownika i pracodawcy: emerytalne, rentowe oraz wypadkowe), wypłacane po zakończeniu 
staży i przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jego odbycie.  
a) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2: dla 20 uczniów/uczennic 
b) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3: dla 18 uczniów/uczennic 
c) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5: dla 12 uczniów/uczennic 

– min. 450 godzin. Za udział w stażach przysługuje wynagrodzenie stażowe w łącznej 
wysokości 6000 zł (w tym potrącenia na konieczne składki na ubezpieczenia społeczne 
pracownika i pracodawcy: emerytalne, rentowe oraz wypadkowe), wypłacane po zakończeniu 
staży i przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jego odbycie.  
d) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: dla 60 uczniów/uczennic 



e) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2: dla 20 uczniów/uczennic 
f) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3: dla 18 uczniów/uczennic 

  
 W ramach staży możliwy jest zwrot kosztów dojazdów osób zamieszkujących obszary wiejskie 
z/na staż, pod warunkiem ich udokumentowania i wcześniejszego zawnioskowania, do 
wyczerpania limitu określonego na liczbę wszystkich stażystów. Możliwy jest również zakup 
odzieży roboczej. Wszyscy uczestnicy staży zostaną ubezpieczeni od NNW oraz przeszkoleni w 
zakresie przestrzegania przepisów BHP w miejscu pracy oraz skierowani na wstępne badania 
lekarskie. 

 
4) Praktyki w przedsiębiorstwach 

– min. 150 godzin. Za udział w praktykach przysługuje wynagrodzenie za praktykę w łącznej 
wysokości 2000 zł (w tym potrącenia na konieczne składki na ubezpieczenia społeczne 
pracownika i pracodawcy: emerytalne, rentowe oraz wypadkowe), wypłacane po zakończeniu 
praktyki i przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jego odbycie.  
a) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1: dla 24 uczniów/uczennic 
b) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3: dla 12 uczniów/uczennic 

– min. 450 godzin.  
Za udział w praktykach przysługuje wynagrodzenie za praktykę w łącznej wysokości 6000 zł 
(w tym potrącenia na konieczne składki na ubezpieczenia społeczne pracownika i 
pracodawcy: emerytalne, rentowe oraz wypadkowe), wypłacane po zakończeniu praktyki 
i przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jego odbycie.  
c) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3: dla 16 uczniów/uczennic 

 
W ramach praktyki możliwy jest zwrot kosztów dojazdów osób zamieszkujących obszary wiejskie 
z/na praktykę, pod warunkiem ich udokumentowania i wcześniejszego zawnioskowania, do 
wyczerpania limitu określonego na liczbę wszystkich praktyk. Możliwy jest również zakup odzieży 
roboczej. Wszyscy uczestnicy praktyki zostaną ubezpieczeni od NNW oraz przeszkoleni w zakresie 
przestrzegania przepisów BHP w miejscu pracy oraz skierowani na wstępne badania lekarskie. 
 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach projekt adresowany 
jest do uczniów Technikum nr 2. Projekt zakłada współpracę szkół z otoczeniem społeczno-
gospodarczym w zakresie realizacji staży skierowanych do uczniów ostatnich klas techników celem 
ułatwienia nawiązania relacji pomiędzy uczniem a pracodawcą tuż po zakończeniu edukacji szkolnej, 
realizacji kursów, których wymagają pracodawcy od swoich pracowników. 
W projekcie wezmą udział: 

 - rok szkolny 2017/2018 obecne klasy czwarte: IV technik ekonomista, IV technik handlowiec, IV 
technik logistyk, IV technik organizacji reklamy - 28 uczestników 

 

 - rok szkolny 2018/2019 obecne klasy trzecie: III technik ekonomista, III technik handlowiec, III 
technik logistyk, III technik organizacji reklamy - 28 uczestników 

 
 
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1) Do projektu może przystąpić osoba spełniająca na dzień rekrutacji następujące kryteria : 
a) osoba, która ukończyła gimnazjum, 
b) osoba posiadająca obecnie status ucznia, a która w roku szkolnym  2017/2018 lub roku szkolnym 

2018/2019 stanie się absolwentem  następujących szkół1: 
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach, 08-110, ul. S. 

Konarskiego 11, 

                                                           
1 W przypadku wyczerpania listy rezerwowej przewiduje się rekrutację uzupełniającą uwzględniającą 
rozszerzenie grupy na uczniów klas młodszych. 



2. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach, 08-110, ul. K. Osińskiej 8, 
3. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr Nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach, 08-110, ul. 

Ks. Jerzego Popiełuszki 8 , 
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. Władysława E. Sikorskiego w Siedlcach, 08-

110, ul. Brzeska 95 
c) osoba samodzielnie, z własnej inicjatywy zainteresowana udziałem w wymienionych formach 

wsparcia, 
 

2) Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie podpisanych dokumentów wymienionych poniżej: 
a) Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie, 
b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie, 
c) Oświadczenie uczestnika projektu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, 
d) Wybór form wsparcia.  
e) Oświadczenie uczestnika projektu o jego sytuacji materialnej 
f) Oświadczenie uczestnika projektu o jego sytuacji rodzinnej 
Powyższe dokumenty muszą zostać podpisane przez uczestnika projektu oraz w przypadku kiedy nie 
jest to osoba pełnoletnia przez jej prawnego opiekuna. 
 

3) Warunki szczegółowe udziału w projekcie: 
a) nabór będzie prowadzony przez Liderów szkolnych. 
b) wypełniony formularz zgłoszeniowy można składać w szkole, w której uczeń/uczennica realizuje 

obowiązek szkolny, 

 dla ucznia/uczennicy,  która w roku szkolnym  2017/2018 stanie się absolwentem do 
dnia 15.12.2017 roku, 

 dla ucznia/uczennicy, która w roku szkolnym 2018/2019 stanie się absolwentem do 
dnia 12.10.2018 roku 

do osoby pełniącej funkcję Lidera szkolnego. 
c) osoby, które będą zgłaszać się do udziału w projekcie będą kwalifikowane przez Komisję 

Rekrutacyjną 
 

4) Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne obejmują:  
a) 1 pkt. otrzymuje uczeń/nnica w przypadku, gdy posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub  

opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
b) 1 pkt. otrzymuje uczeń/nnica w przypadku, gdy zamieszkuje obszary wiejskie 
c) ocena sytuacji materialnej ucznia (sposób weryfikacji: wg skali, zgodnie z oświadczeniem 

ucznia/rodziców, w formularzu rekrutacyjnym) 

 1 pkt. –  otrzymuje uczeń/nnica w przypadku, gdy dochód rodziny2 w przeliczeniu na 
osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 754,00 netto miesięcznie zł lub 
w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza kwoty 844,00 zł netto miesięcznie, zgodnie  z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości 
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o 
zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz 
wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.2015.1238)) 

 1 pkt.  – otrzymuje uczeń/nnica  w przypadku, gdy pochodzi z rodziny wielodzietnej albo 
niepełnej 
 

d) średnia z ocen za II półrocze roku szkolnego 2016/2017 dotyczy naboru w roku szkolnym 
2017/2018 albo średnia z ocen za II półrocze roku szkolnego 2017/2018 dotyczy naboru w roku 

                                                           
2 Dochody netto z tytułu wykonywanej pracy zarobkowej oraz  wszystkie świadczenia rodzinne mające 
charakter cykliczny 



szkolnym 2018/2019  (sposób weryfikacji: oświadczenie wychowawcy w formularzu 
rekrutacyjnym): 

 5 pkt. – średnia równa lub powyżej 5,0 

 4 pkt. – średnia równa lub powyżej 4,5, ale poniżej 5,0 

 3 pkt. – średnia równa lub powyżej 4, ale poniżej 4,5 

 2 pkt. – średnia równa lub powyżej 3,5, ale poniżej 4 

 1 pkt. – średnia równa lub powyżej 3,0, ale poniżej 3,5 

 0 pkt  – średnia poniżej 3,0 
 

e) Ocena z zachowania za II półrocze roku szkolnego 2016/2017 dotyczy naboru w roku szkolnym 
2017/2018 albo średnia z ocen za II półrocze roku szkolnego 2017/2018 dotyczy naboru w roku 
szkolnym 2018/2019  (sposób weryfikacji: oświadczenie wychowawcy w formularzu 
rekrutacyjnym) 

 4 pkt. – wzorowe 

 3 pkt. – bardzo dobre 

 2 pkt. – dobre 

 1 pkt. – poprawne 

 0 pkt – nieodpowiednie, naganne 
 

f) Przy rekrutacji zachowana będzie zasada równych szans kobiet i mężczyzn, gdyż w zajęciach będą 
mogli uczestniczyć zarówno chłopcy jak i dziewczyny uczący się w danej szkole biorącej udział w 
projekcie, przy czym w zajęciach uznawanych jako typowo chłopięce w pierwszej kolejności będą 
przyjmowane dziewczęta i odwrotnie. 

 1 pkt. – w przypadku, gdy kandydat aplikuje do udziału w zajęciach typowo kobiecych/ 
kandydatka aplikuje do udziału w zajęciach typowo męskich 

 
g) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych wskaźników, o kolejności 

na liście rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami .  
 

5) Na podstawie przeprowadzonej procedury rekrutacji będą tworzone listy podstawowe, a w przypadku 
większej liczby chętnych listy rezerwowe. 

6) Osoba z listy rezerwowej może zostać zakwalifikowana na listę podstawową w przypadku skreślenia 
innego uczestnika z listy podstawowej, 

7) Rekrutacja będzie trwała  

 w roku szkolnym  2017/2018 od 01.12.2017 do 22.12.2017 roku 

 w roku szkolnym  2018/2019 od 01.10.2018  do  22.10.2018 roku. 
 

8) Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą, w przypadku nie zakwalifikowania zaplanowanej liczby 
uczestników/uczestniczek do udziału w poszczególnych formach wsparcia3. 

9) Każdy uczestnik/uczestniczka może wziąć udział w kilku formach wsparcia. 
10) Udział uczestników w projekcie jest nieodpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 
11) Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji na tablicy ogłoszeń: 

 w roku szkolnym  2017/2018 do dnia 22.12.2017 roku. 

 w roku szkolnym  2018/2019 do dnia 22.10.2018 roku. 

 

                                                           
3 W przypadku wyczerpania listy rezerwowej przewiduje się rekrutację uzupełniającą uwzględniającą 
rozszerzenie grupy na uczniów klas młodszych. 


