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Projekt „Modernizacja oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy 

oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć 

pozaszkolnych i pozalekcyjnych” to bardzo rozbudowane przedsięwzięcie, którego realizacja 

nie jest łatwa. Objęcie wsparciem prawie 800 uczniów z sześciu szkół zawodowych 

rozsianych na terenie całego powiatu kartuskiego to trudne zadanie. 

Jednak projekt został sporządzony w taki sposób by w kompleksowy sposób odpowiedzieć na 

potrzeby lokalne w zakresie edukacji i rynku pracy. Realizowane działania zostały 

poprzedzone badaniami i konsultacjami z dyrektorami szkół w zakresie potrzeb i charakteru 

oczekiwanego wsparcia które ich zdaniem uatrakcyjnia kształcenie w ich szkołach. W 

przedsięwzięciu uwzględniono też sytuację na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Prócz 

analizy danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach dotyczących 

struktury bezrobocia i ofert pracy kontaktowano się z potencjalnymi pracodawcami w celu 

pozyskania informacji na temat tego jakie umiejętności i kwalifikacje są przez nich brane pod 

uwagę w procesie rekrutacji nowych pracowników. Większość z pracodawców stwierdziła, że 

absolwenci szkół zawodowych posiadają skąpą wiedzę praktyczną, wobec tego przyjęcie 

takiego pracownika wiąże się z kosztami przyuczania do podjęcia pracy. Jednym z najbardziej 

oczekiwanych uprawnień okazało się posiadanie prawa jazdy. 

Uwzględniając powyższe podjęto prace nad stworzeniem projektu który w sposób 

bezpośredni przyczyni się do poprawy sytuacji młodzieży kończącej szkoły zawodowe. Jego 

kompleksowość wyraża miedzy innymi w tym, że zaplanowano różne rodzaje wsparcia 

związane z nauką zawodu ale też wykraczające poza nią, umożliwiając przyuczenie do 

zupełnie nowego zawodu. 

Zaplanowane działania okazały się bardzo trafne gdyż po rozpoczęciu projektu rekrutacja do 

poszczególnych zajęć przebiegła sprawnie. W kilku przypadkach zainteresowanie 

przekraczało ilość osób przewidzianych do objęcia wsparciem. 

Zarządzanie projektem oparte jest na doświadczeniu Wydziału Strategii i Rozwoju powiatu, 

który zajmuje się obsługą finansową i merytoryczną projektu zgodnie z wytycznymi IP. 

Działania projektu i proces rekrutacji nadzorowane są przez Wydział Edukacji Starostwa 

Powiatowego, który prowadzi szkoły ponadgimnazjalne i ma niekwestionowane 

doświadczenie w kwestiach programowych. Współpraca ta przebiega bardzo sprawnie i 

gwarantuje dobrą obsługę projektu, który obejmuje zasięgiem wszystkie szkoły zawodowe 

powiatu    

Zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne odbywają się przy szkołach wyposażonych w odpowiedni 

sprzęt umożliwiający realizację specjalistycznych działań. Istotnym faktem jest możliwość 

zakupu niezbędnych produktów i materiałów umożliwiających prowadzenie zajęć 

praktycznych. Bez środków pochodzących z projektu zakup wspomnianych nie byłby 

możliwy. 

Bardzo ważnym elementem projektu jest kurs Prawa jazdy wraz z egzaminem. Wyłonione w 

drodze przetargu nieograniczonego Szkoły Jazdy szkolą w zakresie teoretycznym i 

praktycznym uczniów, którzy wcześniej przechodzą niezbędne badania lekarskie – również w 

ramach projektu. Ten kurs cieszy się ogromną popularnością. Dotychczas kurs ukończyło 80 

os w kategorii B i 30 w kategorii C. Oszczędności powstałe po przetargu po uzgodnieniach z 

IP przeznaczono na dodatkowy kurs prawa jazdy dla 30 os w kategorii B i 20 w kategorii C. 

Ta sytuacja umożliwi osiągnięcie rezultatu wyższego niż założony w projekcie o prawie 50% 

Współpraca z potencjalnymi pracodawcami oraz organizowanie spotkań międzyszkolnych 

spotkań konsultacyjno roboczych umożliwia wymianę doświadczeń miedzy nauczycielami, 

ale także pozwala definiować pożądane przez pracodawców umiejętności. 



Projekt rzeczywiście w kompleksowy sposób odpowiada na potrzeby w zakresie edukacji 

zawodowej w Powiecie Kartuskim. Została zawiązana współpraca miedzy szkołami, powstała 

możliwość wymiany doświadczeń i praktyk. Uczestnicy projektu maja możliwość 

skorzystania z najwyższej jakości kursów i szkoleń także poza murami własnej szkoły. 

Konsultacje z pracodawcami umożliwiają odpowiednie ukształtowanie wsparcia, które 

zwiększy szanse Uczestników na zatrudnienie. Stałe monitorowanie rezultatów i frekwencji 

na zajęciach gwarantuje osiągnięcie zaplanowanych rezultatów. Wszelkie oszczędności 

powstałe w trakcie realizacji projektu kierowane są na podniesienie jakości lub zwiększenie 

liczby uczestników szkoleń. 

Tak skomplikowane przedsięwzięcie możliwe jest do zrealizowania jedynie dzięki 

współpracy miedzy wydziałami Starostwa, szkołami a także poszczególny mi nauczycielami i 

pracodawcami. 

Korzystając z doświadczeń powstałych w trakcie realizacji projektu, stworzono jego 

kontynuację. Nowy projekt uzyskał dofinansowanie a jego realizacja rozpocznie się od 

sierpnia 2010r. Dzięki temu wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie będzie 

kontynuowane przez kolejne 2 lata.  
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