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PROJEKTY	REALIZOWANE	PRZEZ	ZESPÓŁ	SZKÓŁ	MECHANICZNYCH		
w	latach	2011	-2016		

	
I. 	WSAPER	 –	 Wspieranie	 Szkolnej	 Aktywności	 w	 Ramach	 Programów	

Edukacyjno-Rozwojowych	 	 	 realizowany	 przez	 Zespół	 Szkół	
Mechanicznych	 w	 Łapach	 	 we	 współpracy	 z	WSAP	 Białystok	 ze	 środków	
Programu		Program	Kapitał	Ludzki			

Priorytet:	 9	 Rozwój	 wykształcenia	 i	 kompetencji	 w	 regionach	
Poddziałanie:	 9.1.2	Wyrównywanie	 szans	 edukacyjnych	 uczniów	 z	 grup	 o	
utrudnionym	dostępie	do	edukacji	oraz	zmniejszanie	różnic	w	jakości	usług	
edukacyjnych	

Okres	realizacji	projektu:		październik		2011r	-	październik	2012r	

Cele	projektu:		

																										Wzrost	 i	 ujednolicenie	 poziomu	 i	 skuteczności	 kształcenia	 z	 przedmiotów	 w	
zakresie	 kluczowych	 kompetencji	 oraz	 zmniejszenie	 różnic	 w	 osiągnieciach	
edukacyjnych	 uczniów	 i	 uczennic	 z	klas	 I-III	 LO	 w	 okresie	 14	miesięcy	 poprzez	
wdrożenie	Programu	Rozwojowego	

																										Projekt	objął	swoim	zasięgiem	124	uczniów	II	LO	w	ZSM	w	Łapach		

																					Wartość	projektu:	380	tys.		zł		

Działania		szczegółowe:		

1. dodatkowe	zajęcia	pozalekcyjne	i	pozaszkolne		z	przedmiotów	maturalnych		.	
2. doradztwo	zawodowe	i	opiekę	pedagogiczno-psychologiczną.		
3. program	edukacji	kulturalnej	poprzez	wycieczki	i	wyjazdy	do	teatru		
4. wakacyjny	obóz	naukowy		

	
II. 	Program	Polsko	–	Niemiecka	Wymiana	Młodzieży.		Jest	to	program	

dwustronny	rządów	Polski	i	Niemiec.			
Okres	realizacji	projektu:		 20.	10	–	15.	11.2011r.		

04.	05	-	04.	06.	2013r.	

Cele	projektu:		

1. nawiązanie	współpracy	z	pracodawcami		niemieckimi	z	branży	hotelarstwa	
2. doskonalenie	 umiejętności	 zawodowych	 uczniów	 w	 zawodach	 technik	

hotelarstwa	i	technik	budownictwa		
3. doskonalenie	umiejętności	językowych		
4. odbycie	przez		18		uczniów	praktyki	zawodowej	w	hotelach	niemieckich		

	
	Wartość	projektów	:			28		tys.	Euro	–były	to	środki	zapewniające	praktykantom	pobyt		
																																																							i	wyżywienie	podczas	praktyki	.	
	

III. Projekt	 pt.	 „Głowy	 pełne	 pomysłów.	 Świadectwo	 kompletne	 w	
kwalifikacje”	 realizowany	 przez	 Zespół	 Szkół	 Mechanicznych	 w	 Łapach	
przy	współpracy	z	WSAP	w	Białymstoku.	
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Okres	realizacji	projektu:		styczeń	2013	–czerwiec		2014		

Opis	projektu:		

Projekt	 pt.	 „Głowy	 pełne	 pomysłów.	 Świadectwo	 kompletne	 w	
kwalifikacje”	realizowany	jest		przez	Zespół	Szkół	Mechanicznych	w	Łapach	
przy	współpracy	z	WSAP	w	Białymstoku	w	ramach	Programu	Operacyjnego	
Kapitał	 Ludzki,	 Priorytetu	 IX.	 Rozwój	 wykształcenia	 i	 kompetencji	 w	
regionach,	 Działania	 9.2.	 Podniesienie	 atrakcyjności	 i	 jakości	 szkolnictwa	
zawodowego.		
Największy	projekt	edukacyjny,	jaki	do	tej	pory	ZSM	realizował.		

Wartość	projektu:	795181,44	zł	!		

Wielkość:		

			Na	 uczących	 się	 w	 ZSM	 460	 uczniów	 	 technikum	 i	 zasadniczej	 szkoły	 zawodowej	
przypadło	720	różnych	 form	wsparcia,	 czyli	otrzymał	 je	 	 statystycznie	każdy	uczeń,	 	a	
niektórzy	nawet	więcej	niż	jeden	raz.			
Cele	projektu:		

1. wzrost	atrakcyjności	szkolnictwa	zawodowego	
2. podniesienie	jakości	kształcenia	zawodowego		
3. uwzględnienie	 potrzeb	 uczniów	 w	 zakresie	 lepszego	 przygotowania	 do	

egzaminów	 zewnętrznych	 poprzez	 zorganizowanie	 dodatkowych	 zajęć	 z	
matematyki	,języka	angielskiego	i	niemieckiego	i	kompetencji	informatycznych.		

4. Przygotowanie	 uczniów	 do	 aktywności	 na	 rynku	 pracy	 poprzez	 zajęcia	 z	
doradztwa	zawodowego.	

5. Profilaktyka	 problemów	 społecznych	 poprzez	 realizację	 zajęć	 profilaktyki	
antyalkoholowej	„Korekta”.		

6. wzrost	 kwalifikacji	 zawodowych	 uczniów	 technikum	 i	 zasadniczej	 szkoły	
zawodowej	w	ZSM	poprzez	:	
1) 	miesięczne	wakacyjne	staże	zawodowe	–	60	uczniów		
2) odbyte	praktyki	ponadprogramowe-									110	uczniów		
3) kursy	zawodowe:		

• barmana-	15	uczniów		
• kelnera-	30	uczniów		
• baristy-	15	uczniów		
• spawania	metodą	MAG-	30	uczniów		
• kas	fiskalnych-	10		
• florysty-	15	uczniów		
• operatora	wózków	jezdnych	-30	uczniów		
• ECDL-	20	uczniów		
• kursy	prawa	jazdy			-30	uczniów		
• kurs	operatorów	koparek	-7	uczniów		

	
IV. Projekt	„Czas	na	staż”	-	realizowany	przez	Zespół	Szkół	Mechanicznych		

w	Łapach	przy	współpracy	z	Białostocką	Fundacją	Kształcenia	Kadr		
	

Okres	realizacji	projektu:		październik		2013	–sierpień		2014		

Opis:		
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1. byliśmy	jedną	z	pięciu	szkół	kształcących	w	zawodzie	technik	hotelarstwa	z	
woj.	podlaskiego	biorących	udział	w	tym	projekcie.		

2. projekt	realizowany	był	dla	uczniów	w	zawodzie	technik	hotelarstwa,		którzy	
biorą	w		nim	udział	w	ramach	branży	turystycznej.			

3. w	listopadzie	2013	nauczyciele	biorący	udział	w	projekcie	uczestniczyli	w	
warsztatach	 szkoleniowych	w	 Centrum	Wspierania	 Rzemiosła	 w	 Goetz	 w	
Niemczech,	gdzie	wspólnie	z	partnerem	niemieckim	wypracowano	program	
.	 Przeszkoleni	 nauczyciele	 zdalnie,	 przy	 pomocy	 platformy	 edukacyjnej	 e-	
STAŻE,	wspierali	uczniów	w	trakcie	odbywanego	przez	nich	stażu.	

4. 10	uczennic		realizowało		w	styczniu	5-	dniowe	warsztaty	w	Niemczech,		a	
latem			będą	odbywać		3-	tygodniową	wakacyjną	praktykę	płatną	w	Polsce.			

5. wyjazd	 uczniów	 do	 Niemiec	 poprzedziło	 	 32-	 godzinne	 szkolenie	
przygotowawcze,	 obejmujące:	 krótki	 kurs	 języka	 niemieckiego,	 poznanie	
założeń	dualnego	systemu	kształcenia	i	szkolenia	z	zakresu	posługiwania	się	
platfomą	e-learningowa	.	

6. projekt	 finansowany	 był	 z	 funduszy	 unijnych,	 młodzież	 oprócz	 nabytych	
umiejętności	 i	 doświadczeń,	 otrzymała	 wynagrodzenie	 w	 formie		
stypendium		

Wartość	projektu:	80		tys.	zł.	

V. Projekt:					Stażujemy	zdobywając	doświadczenie	2016-2017		
			

Projekt	 	 w	 ramach	 konkursu	 RPPD,303.01-IŻ.002-20-001/15	 	 Kształcenie	
zawodowe	młodzieży	na	rzecz	konkurencyjności	podlaskiej	gospodarki.		
	
Cele:		

Celem	 projektu	 jest	 organizacja	 staży	 i	 praktyk	 zawodowych	 dla	 uczniów	 i	
uczennic	 Zasadniczej	 Szkoły	 Zawodowej	 i	 Technikum	 w	 Zespole	 Szkół	
Mechanicznych	 imienia	 Stefana	 Czarnieckiego	 w	 Łapach	 w	 celu	 zwiększenia	
szans	i	konkurencyjności	na	regionalnym	rynku	pracy	oraz	zbudowania	relacji	na	
linii	 szkoła-biznes.	 Priorytetowym	 obszarem	 wsparcia	 są	 przedsięwzięcia	
nastawione	na	doskonalenie	przez	uczniów	umiejętności	praktycznych	w	formie	
staży	i	praktyk	zawodowych	u	pracodawców,	których	działalność	wpisuje	się	w	
inteligentne	specjalizacje.	Ważnym	czynnikiem	sukcesu	jest	proces	modernizacji	
szkolnictwa	 zawodowego	 ukierunkowanego	 na	 podnoszenie	 kwalifikacji	 	 i	
kompetencji	 kadry	 dydaktycznej.	 Projekt	 zakłada	 także	 staże	 zawodowe	
nauczycieli	 kształcenia	 zawodowego.	W	 ramach	 projektu	wsparciem	 objętych	
zostało	53	uczniów	i	10	nauczycieli	praktycznej	nauki	zawodu	ZSZ	i	Technikum	
Mechanicznym	w	Łapach,		biorących	udział	w	praktykach	i	stażach	zawodowych	
w	okresie	do	31.10.2017	roku.	

Projekt	obejmuje:	
1) Realizację	45	ponadprogramowych	staży	uczniów	Technikum	z	Zespołu	Szkół	

Mechanicznych	imienia	Stefana	Czarnieckiego	w	Łapach	
2) Realizację	 8	 praktyk	 uczniów	 ZSZ	 z	 Zespołu	 Szkół	 Mechanicznych	 imienia	

Stefana	Czarnieckiego	w	Łapach	
3) Realizację	 10	 staży	 zawodowych	 nauczycieli	 kształcenia	 zawodowego	 z	

Zespołu	Szkół	Mechanicznych	imienia	Stefana	Czarnieckiego	w	Łapach	

W	2016	roku	programem	staży	zostało		objętych	28	uczniów.	
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	ZSZ:	
• 8	uczniów	mechanik	pojazdów	samochodowych	(obecnie	II	klasa),	

	Technikum:		
• 6	uczniów	z	klasy	technik	elektryk,		
• 4	uczniów	z	klasy	technik	informatyk		
• 10	uczniów	z	klasy	technik	pojazdów	samochodowych,	wszyscy	uczniowie	z	 III	

klasy.		
	

						

	


