Zawodowcy na start”- informacja o projekcie
Powiat Kutnowski oraz Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie rozpoczyna realizację projektu
pn. „Zawodowcy na start” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0002/15-00 dofinansowanego w ramach Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 200 uczniów/uczennic na
kierunkach technik elektronik oraz technik informatyk z Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie.
Poniżej przedstawione zostały przewidziane w projekcie działania oraz planowane efekty:




•

•

•

•

Organizację zajęd dodatkowych z zakresu Innowacyjne metody montażu i reworku modułów
elektronicznych stosowanych we współczesnych produktach ICT – szkolenie z zakresu IPC- - min.
70 % uczestników zda egzamin kooczący - uzyska kwalifikacje zawodowe, zdobędzie Certyfikat
MEN oraz Międzynarodowy Certyfikat IPC
Organizację płatnych staży zawodowych dla 100 uczniów/uczennic z zakresu kształcenia
elektronicznego oraz dla 100 uczniów z zakresu kształcenia informatycznego - staże podniosą
kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do
zatrudnienia.
Organizację zajęd dodatkowych z zakresu CISCO – Sied LAN iPv4 i iPv6- uczniowie podniosą
kompetencje naukowo-techniczne, u 80% uczestników nastąpi wzrost kompetencji kluczowych o
40%. Uczestnicy zdobędą zaświadczenie po zajęciach z CISCO.
Organizację wyjazdu naukowego do Centrum Technologicznego- uzupełnienie zajęd
dodatkowych z IPC, wszyscy uczestnicy zajęd IPC zapoznają się z rzeczywistymi warunkami pracy
w obszarze elektroniki.
Utworzenie klasy patronackiej na kierunku elektronik z Centrum IPC z Włocławka - szkoła zyska
dostęp do nowoczesnego sprzętu, wiedzy(cykliczne prelekcje w szkole) oraz preferencje w
zatrudnieniu absolwentów z klasy patronackiej.
Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej i informatycznejutworzenie w ZS1 warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla
nauczanych zawodów, zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęd

Wartość projektu – 1 938 368,64 zł
Dofinansowanie z EFS – 1 647 613,34 zł
Dofinansowanie z dotacji celowej – 125 993,97 zł
Wkład własny – 164 761,33 zł
Okres realizacji projektu: 1.10.2016 – 30.09.2018
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020

