
Regionalny Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś 

Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. 
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –

kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego – ZIT

Program wsparcia praktycznej nauki zawodu
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie

Technikum nr 4

 technik ekonomista

 technik żywienia i usług          
gastronomicznych

 technik hotelarstwa

 technik organizacji turystyki

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

 kucharz

 pracownik obsługi hotelowej





Przebudowa istniejącego obiektu oraz dobudowa części nowego 
segmentu: trzy pracownie gastronomiczne (zakup i instalacja 
nowoczesnej technologii żywieniowej wraz z wyposażeniem), aula 
szkolna wraz z wyposażeniem.

CEL:

wzrost dostępności do nauki i poprawa warunków kształcenia 
zawodowego





Mam zawód – mam pracę w regionie
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 

(Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2: Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego)

Cel:  zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół i placówek kształcenia zawodowego 
w województwie śląskim oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Termin realizacji: 1 kwietnia 2011 – 31 sierpnia 2014



Program wsparcia praktycznej nauki zawodu
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie

• Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2021

• Kwota dofinansowania: 1 319 515,80 zł

• Wartość projektu: 1 388 964,00 zł

• Liczba uczniów objętych wsparciem: 150

• Liczba uczniów uczestniczących w stażach u pracodawcy: 78

• Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego objętych wsparciem: 8



CEL:

 Poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji
 Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół kształcenia 

zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego 
wsparcia



Poprawa jakości edukacji w ZSP 4 prowadzącym kształcenie zawodowe we 
współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami:

 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 
kształcenia zawodowego

 Podnoszenie umiejętności i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych uczniów; 
wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia

 Rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego

Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole warunków kształcenia      
odzwierciedlających naturalne warunki pracy –

doposażenie pracowni zawodowych



REALIZOWANE ZADANIA
ZAKRES: 

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI NAUCZYCIELI ZAWODU-
zgodnie z potrzebami określonymi w diagnozie; kształcenie kompetencji 
u uczniów:

 Szkolenia doskonalące: np.:

Program Płatnik, Program Insert , kurs baristyczny, cukierniczy, barmański 
florystyczny,

 Studia podyplomowe: Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności,

Dietetyka i praktyka planowania żywienia



 ZAKRES:
Podnoszenie umiejętności i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów 
- po diagnozie (analiza lokalnego rynku pracy, zainteresowanie uczniów)

Kursy:

 np.:  obsługi kasy fiskalnej,  pilota wycieczek, animatora czasu 
wolnego, rezydenta turystycznego, kelnerski, baristyczny, szefa kuchni, 
cukierniczy, obsługa programów: Symfonia, Płatnik, kurs prawa jazdy 
kat.B.



 Zakres:
organizacja praktycznej nauki zawodu poprzez staże w przedsiębiorstwach 

Staże: 

Wykonywanie zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu 
w przedsiębiorstwach: hotele, restauracje, biura turystyczne, biura 
rachunkowe

Program stażu wykracza poza podstawę programową kształcenia 
w zawodzie



 Zakres:

Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego-
zwiększenie szans na rynku pracy, przygotowanie do aktywności zawodowej

 doradztwo indywidualne

 doradztwo grupowe

 Objęci wszyscy uczniowie  uczestniczący w projekcie



Zakres:

Doposażenie pracowni w sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć 
praktycznej nauki zawodu. 

Umożliwienie kształcenia w warunkach odzwierciedlających środowisko 
pracy i przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje z 
zawodzie.



 Pracownia do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa oraz 
technik organizacji turystyki, np.: laptopy z oprogramowaniem, 
kamera cyfrowa, zestaw wyposażenia animatora czasu wolnego,  
drukarka fiskalna, czytnik kart płatniczych, wózek hotelowej obsługi 
pięter

 Pracownia do kształcenia w zawodzie technik ekonomista: np. 
zestawy komputerowe z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny, 
tablica interaktywna, drukarka, 

 Pracownia do kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych: np. ekspres kawowy, schładzarko-zamrażarka 
szokowa, wózek kelnerski do flambirowania, urządzenie sous-vide, 
czekoladziarka, drobny sprzęt gastronomiczny



PODNIESIENIE JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu zdobytą wiedzę, 
umiejętności, kwalifikacje wykorzystują w czasie prowadzenia 
zajęć

 Uczniowie są przygotowani do wejścia na rynek pracy 
(dodatkowe kompetencje i kwalifikacje, doświadczenie 
zawodowe)

 Pracownie zawodowe umożliwiają kształcenie w warunkach 
odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy



INNOWACJE

TECHNIK ORGAZNIZACJI TURYSTYKI 

INNOWACJA 
STEWARD/SEWARDESSA.ZADANIA PERSONELU POKŁADOWEGO



TECHNIK HOTELARSTWA
INNOWACJA 
EVENT MANAGER



TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
BARISTA - PROFESJONALNE PARZENIE KAWY



TECHNIK EKONOMISTA
INNOWACJA 
PRAWNO-FINANSOWA



DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE OD 2020/2021

Technik organizacji turystyki,  technik żywienia i usług gastronomicznych:
Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym 
w zakresie kategorii B
Technik hotelarstwa:
Organizacja spotkań biznesowych i konferencji
Kucharz, kelner (branżowa szkoła)
Rzeźbienie w owocach i warzywach (carving)
Pracownik obsługi hotelowej(branżowa szkoła)
Obsługa kelnerska w obiekcie hotelarskim


