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INFORMACJE O PROJEKCIE
DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UE:

1 475 897,68 PLN

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych u minimum 90% ze 130
uczniów (102 K) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu zwiększające ich
szanse na rynku pracy przez m.in. realizację staży i kursów, a także podniesienie kompetencji zawodowych
20 nauczycieli (18 K) ZSP nr 2 przez m.in. studia podyplomowe i kursy oraz podniesienie jakości nauczania
w ZSP nr 2 przez m.in. modernizację pracowni i wyposażenie ich w sprzęt niezbędny do kształcenia
zawodowego w okresie od 01.03.2020 do 31.10.2021.
Projektem objętych jest 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 130 uczniów klas II i III kształcących
się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik
żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich.
Uczestnicy projektu podnoszą swoje kompetencje zawodowe, zdobywając dodatkowe uprawnienia poprzez
udział w różnych form doskonalenia:
 150-godzinne staże zawodowe z wynagrodzeniem za pracę dla wszystkich uczniów w projekcie;
 kursy i szkolenia dla uczniów związane w nauczanym zawodem:
- kurs księgowości w małej firmie, kurs podstawowy - kadry i płace,
- kurs - obsługa kas fiskalnych, kurs - nowoczesne techniki sprzedaży,
- kurs - kuchnia molekularna, kurs barmaoski, kurs kelnerski,
- szkolenie z zakresu fryzjerstwa, kurs podstaw kosmetyki i wizażu,
- kurs - operator wózków jezdniowych podnośnikowych - rozszerzony,
- kurs prawa jazdy kategorii B,
- kurs języka angielskiego zawodowego;
 szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas II i III w projekcie;
 kursy i szkolenia dla nauczycieli:
- kurs - Obsługa programu finansowo-księgowego Symfonia,
- szkolenie - Psychologia w biznesie,
- szkolenie - Kuchnia molekularna,
- kurs sommeliera,
- szkolenie z zakresu hotelarstwa,

- kurs wizażu,
- szkolenia z zakresu fryzjerstwa - Kreatywne strzyżenia męskie, Szarości i zimne blondy, Nowoczesne
techniki koloryzacji,
- kurs - Angielski dla logistyków
 studia podyplomowe dla nauczycieli:
- Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT)
-2 osoby,
- Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży ekonomiczno-administracyjnej (EKA) -2 osoby,
- Doradztwo zawodowe -2 osoby,
- Administrowanie sieciami komputerowymi -1 osoba.

Celem projektu jest ponadto podniesienie jakości nauczania w ZSP nr 2 poprzez zmodernizowanie
i wyposażenie pracowni fryzjerskiej, zmodernizowanie i wyposażenie pracowni logistycznej oraz
wyposażenie pracowni technik biurowych w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego:
 pracownia technik biurowych - wyposażenie: 17 komputerów stacjonarnych bez monitorów z dostępem
do Internetu oraz oprogramowaniem Windows10 Pro i Office2019, 1 urządzenie wielofunkcyjne
z zapasowymi tonerami;
 pracownia logistyczna - modernizacja dotychczasowej pracowni oraz dostosowanie infrastruktury do
aktualnych wymogów technicznych (szczególnie pod względem bhp); wyposażenie w nowy sprzęt
komputerowy: 18 komputerów stacjonarnych z monitorami z dostępem do Internetu oraz
oprogramowaniem Windows10 Pro i Office2019, 1 urządzenie wielofunkcyjne z zapasowymi tonerami;
17 stolików pod komputery i 17 obrotowych foteli do komputerów dla uczniów; 1 fotel obrotowy dla
nauczyciela; 18 ławek 1-osobowych oraz 18 krzesełek dla uczniów; biała tablica suchościeralna - tryptyk;
 pracownia fryzjerska - modernizacja dotychczasowej pracowni oraz dostosowanie infrastruktury do
aktualnych wymogów technicznych i technologicznych we fryzjerstwie (szczególnie pod względem bhp);
zbliżonej do rzeczywistych warunków w zakładach fryzjerskich; wyposażenie w nowoczesny sprzęt
fryzjerski: suszarki ręczne i wiszące, infrazony, lokówki, prostownice, falownice, karbownice, maszynki
do włosów, trymery, golarki, gorące nożyczki, urządzenie do podcinania koocówek, sauna ozonowa,
brzytwy do golenia, komplety: nożyczki + degażówki + nóż chioski, zestawy szczotek do modelowania,
zestawy grzebieni, klipsy do włosów, zestawy wałków do włosów, akcesoria do farbowania włosów:
pędzle do nakładania farby, shaker do farb, wyciskarka do farb, stół do koloryzacji, wagi fryzjerskie,
główki treningowe z naturalnego włosa (60cm i 50cm), frezarki do paznokci, lampy LED do paznokci,
pomocniki fryzjerskie, hokery i fotele fryzjerskie, fotele obrotowe, fotel barberski, biurka kosmetyczne,
zestaw 4 krzeseł dla uczniów.

KORZYŚCI ZE WSPARCIA PROJEKTEM DLA UCZNIÓW TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Warto zauważyd, że ze względu na wspólną kwalifikację kształcenia w zawodach technik usług fryzjerskich
oraz fryzjer (kwalifikacja FRK.01) - wyposażenie zakupione w ramach projektu do pracowni fryzjerskiej może
służyd wsparciem w nauczaniu zawodu dla uczniów obu szkół w ZSP nr 2: zarówno Technikum nr 2, jak
i Branżowej Szkoły I stopnia nr 2.

