
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozwiązania informatyczne 

WARTO ŚĆ PROJE KTU:  

4  39 5  9 09 ,35  PL N  

 

WKŁAD BUD ŻETU  

MIAST A:  

219 795 ,4 7  PL N  

 

WYSO KO ŚĆ 

DOFI NANSOW ANI A:  

4  17 6  1 13 ,88  PL N  

 

 

Regio na lny  Progr am 

Opera cy j ny  

Woj ewó dzt wa Ku jaw sk o -

Pom ors k ieg o na  lata  

2014 -20 20  

 

Pod dz ia ł an ie  10 .1 . 3   

Kszta łce n ie  z awo d owe  w  

rama ch  Z I T  

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

01.0 1.2 01 7 –  3 0 .0 9.2 018  

„Akcja-kwalifikacja” 

 

Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest podniesienie jakości i 
efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 14 zespołów 
szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania 
oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2018.  
 

Wsparciem objętych zostanie 1755 uczniów, 130 nauczycieli, 11 opiekunów staży i 
praktyk oraz 30 szkół funkcjonujących w Zespole Szkół Chemicznych, Zespole Szkół 
Samochodowych, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Drzewnych, Zespole Szkół 
Mechanicznych nr 1 Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół nr 12,Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Administracyjnych, Zespole Szkół Gastronomicznych, Zespole Szkół nr 
1,Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej, Zespół Szkół Spożywczych, Zespole Szkół 
Mechanicznych nr 2,Zespole Szkół Elektronicznych.  
 
Główną grupę docelową stanowią uczniowie ww. szkół, nauczyciele kształcenia 
zawodowego i prowadzący doradztwo zawodowe. Uczniowie uczestniczyć będą w 
specjalistycznych kursach i szkoleniach, zajęciach dodatkowych przygotowujących do 
egzaminów zawodowych, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie 
kwalifikacji zawodowych, stażach i praktykach służących nabyciu umiejętności 
praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy oraz 
doradztwie edukacyjno-zawodowym dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczniów, 
zakończonym zaplanowaniem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. 
 
Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe 
poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, stażach zawodowych i podjęcie studiów 
podyplomowych. We wszystkich zespołach szkół zostaną utworzone i doposażone 
Szkolne Punkty Informacji i Kariery. Pracodawcy zostaną włączeni w proces kształcenia 
kadr, ich pracownicy zostaną przeszkoleni i włączeni w przygotowanie programów i 
realizację kształcenia praktycznego. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty. Wszystkie 
działania realizowane będą we współpracy z przedsiębiorcami. 
 

Kontakt:  
Wydział Funduszy Europejskich 
tel. 52 58 58 091 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy. 


