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 Informacje ogólne o projekcie 

1. W CKZiU nr 1 w Gliwicach jest realizowany projekt „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie 

potencjału edukacyjnego   z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w 

CKZiU nr 1  w Gliwicach”. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

3. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

DZIAŁANIE 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy 

– kształcenie zawodowe uczniów PODDZIAŁANIE 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 

ZIT Subregionu Centralnego na podstawie umowy UDA- RPSL.11.02.01-24-0823/17  

4. Beneficjentem Projektu jest Miasto Gliwice - miasto na prawach powiatu. Realizatorem Projektu 

jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  z siedzibą 44-100 Gliwice,                                      

ul. Kozielska 1.  

5. Projekt realizowany jest w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 

6. Użyte sformułowania oznaczają:  

• Beneficjent – Miasto Gliwice  - miasto na prawach powiatu  

• Realizator – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  z siedzibą 44-100 Gliwice,                          

ul. Kozielska 1 

• Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 

Katowice.  

 Cele i zakres wsparcia 

1. Celem projektu jest wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych                           

150 uczniów i uczennic poprzez wsparcie edukacyjno-zawodowe, odbycie kursów oraz 

uczestnictwo w stażach, wycieczek do zakładów pracy. Ponadto wzrost wiedzy i nabycie nowych 

umiejętności/kompetencji 20 nauczycieli zawodu poprzez szkolenia i staże   u pracodawców oraz 

stworzenie w CKZiU kształcenia w danym zawodzie poprzez pogłębienie współpracy  

z przedsiębiorcami, w tym zakup pomocy dydaktycznych do zajęć praktycznej nauki zawodu.  

2. Celami szczegółowymi  projektu jest lepsze dopasowanie do rynku pracy 150 uczniów i uczennic 

poprzez:  

• rozszerzenie kompetencji zawodowych uczestników w trakcie realizacji staży w zakładach pracy, 

kursów kwalifikacyjnych i szkoleń;  

• doradztwo edukacyjno-zawodowe;  
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• zwiększenie skuteczności obowiązkowych zajęć szkolnych z przedmiotów zawodowych dzięki 

wzbogaceniu bazy dydaktycznej i uzupełnieniu kompetencji nauczycieli w ramach kursów 

kwalifikacyjnych, szkoleń i staży w zakładach pracy;  

• współpracę z lokalnymi zakładami pracy ukierunkowaną na efektywniejsze kształcenie pod 

kątem dopasowania absolwentów do rynku pracy. 

3. Wykaz działań skierowanych do uczniów w ramach projektu: 

 Rekrutacja i doradztwo zawodowe 

 Praktyki zawodowe / płatny staż u pracodawcy - czas trwania: 160 godzin/1 uczeń w okresie 

wakacji 

 Zajęcia dodatkowe z branżowego języka obcego  -30h 

 Prawo jazdy kat B (kwalifikacja – frekwencja na zajęciach w szkole i w projekcie)  

 Organizowanie wycieczek/wizyt studyjnych - przedmiotowych dla Uczniów  

(z opiekunami) - w tym wyjazdy kilkudniowe 

 Kursy i szkolenia: 

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2: 

1. Dania bankietowe w oparciu o najnowsze trendy -32h 

2. Nowoczesne desery i ciasta restauracyjne - 24h 

 

Technikum nr 5: 

1. Dania bankietowe w oparciu o najnowsze trendy -32h  

2. Nowoczesne desery i ciasta restauracyjne - 24h  

3. Trener żywienia - 20h  

4. Barman - 40h  

5. Obsługa gości na Sali – 30h 

6. Barista -20h 
7. Sommelier – 30h 
8. Animator czasu wolnego - 16h  

9. Reklama firmy z wykorzystaniem technologii informacyjnej-30h 

10. Pilot wycieczek - 100h+2 dni wyciecz.  

11. Księgowość dla małych i średnich przedsiębiorstw - 40h  

 

4. Wykaz działań skierowanych do nauczycieli – kursy i szkolenia: 

- Język obcy zawodowy (10 os.)  

- Nowoczesne technologie -  Wirtualna rzeczywistość w edukacji (8 os.)  

- Tworzenie prezentacji przy pomocy PREZI. – (5 os.)  

- Kurs ECDL BASE - obowiązkowo (20 os.)  

 - Kurs Cafe Managment Menager (6 os); Kurs florystyczny (5 os.)  

- Manager restauracji (4 os.)  

- Otwieramy własne biuro (2 os.)  

- Kursy grupowe na stanowisko specjalisty ds. turystyki (3 os) 

- E-commerce – tworzenie i prowadzenie sklepów internetowych (3 os.)  

 - Kurs - Profesjonalna obsługa i kontakt z gościem hotelowym (1 gr. = 3os) 

 

5. Działania dotyczące współpracy z pracodawcami : 

 Konsultacje kierunków kształcenia (głównie zajęć praktycznych)  

spotkanie robocze min. 1 raz w roku, Czas spotkania: 5 godzin.  
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 Organizowanie seminariów/wykładów/prelekcji- min. 1 spotkanie w roku.  

  

Realizacja zadań Projektu 

1. Wszystkie zadania – formy wsparcia są realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję 

Pośredniczącą Wnioskiem o dofinansowanie Projektu.  

2. Formy wsparcia będą prowadzone przez Realizatora w wyznaczanym przez niego miejscu i 

terminie zgodnie z opracowanymi harmonogramami zajęć i regulaminem projektu.  

3. Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny dla uczestników i uczestniczek projektu. 

4. Wszelkie informacje dotyczące realizacji zadań (w szczególności harmonogramy zajęć) będą 

prezentowane na tablicy ogłoszeń Projektu w szkole jak i na stronie WWW Projektu.  

5. Podczas realizacji zadań projektowych nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją 

sprawuje Kierownik  Projektu i Dyrektor CKZiU nr 1 w Gliwicach.  

6. Biuro projektu mieści się w CKZiU nr 1, 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1, tel.: 32 231 52 36, fax: 32 

231 42 70, www.ckziu.gliwice.pl pod linkiem PROJEKTY UE/EFS. 

 

 

 

   

   

 

http://www.ckziu.gliwice.pl/

