
 

 

 
 
 
 
 
 
 
       W dniu 4 czerwca 2013r.  Zespól Szkół Nr 1 otrzymał oficjalne pismo od 
Narodowej Agencji programu Leonardo da Vinci informujące o wynikach  konkursu  
programu  Leonardo da Vinci ogłoszonego na 2013r. oraz  złożonych projektach 
przez naszą szkołę w ramach tego konkursu.  
 

       Z wielką radością informujemy, że dwa projekty Zespołu Szkól Nr1,  które wzięły 
udział w konkursie zostały ocenione  pozytywnie i przyjęte do realizacji. Tak więc 
kolejny konkurs wygrany. Jak   wcześniej pisałem  jeden projekt dotyczy  działania- 
Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie 
zawodowe (VETPRO). Tytuł projektu to: „  Nauka przedsiębiorczości na wysokim  
poziomie gwarancją sukcesu własnej firmy” Celem głównym projektu jest 
zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami nauczania problematyki 
związanej z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej na 
przykładzie gospodarki Wielkiej Brytanii, jednej z wiodących w Europie i na świecie.  
 

        W projekcie uczestniczyć będzie 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych i 
praktycznej nauki zawodu współpracujących szkół. Są to: Zespół Szkół Nr 1 Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Ostrowi Maz. jako promotor oraz Zespół Szkół w Małkini 
Górnej oraz Zespół Szkół CKR w Starym Lubiejewie  jako partnerzy wysyłający 
uczestników.  Partnerem angielskim jest Vision Training - Portsmouth  w Anglii, w 
której to placówce doskonalą się osoby pochodzące ze wszystkich stron świata, 
biorąc udział w różnych formach zajęć w zakresu  programów edukacyjnych, rynku 
pracy, zarządzania, ekonomii oraz języka angielskiego.  
Ogólna kwota dofinansowania to 23 220 Euro.  
Planowany termin realizacji projektu  13-19 października 2013r.  
Zostały już rozpoczęte prace związane z podpisaniem umowy z Narodową Agencją 
Programu Leonardo da Vinci i rekrutacją uczestników wymiany. 
 

      Drugi projekt  dotyczy  działania - Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących 
się (IVT) a uczestnikami będą  uczniowie  klas  technicznych budowlanych.  
Tytuł projektu to: „Staże budowlane w Niemczech początkiem rozwoju ścieżki 
zawodowej na europejskim rynku pracy”. Celem projektu dla szkoły  jest 
podnoszenie poziomu nauczania zawodowego oraz poszerzanie oferty edukacyjnej 
natomiast głównym celem jest rozwój zawodowy uczestników stażu poprzez 
podniesienie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych związanych 
z ich przyszłym zawodem. 
 

      W projekcie uczestniczyć będzie 34 uczniów oraz 4 opiekunów w dwóch 
grupach.  Grupę partnerską tworzą: Zespół Szkół Nr 1 CKP w Ostrowi Mazowieckiej 
jako beneficjent  projektu oraz Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego 
Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii (Berufsförderungswerk e.V. 



des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V.) w Poczdamie jako instytucja 
przyjmująca.  Miejsce odbycia stażu Niemcy,  ośrodek w Frankfurcie nad Odrą. 
 

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
priorytet III – „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.4 „Otwartość Systemu 
oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie”, poddziałanie, 3.4.2 
„Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe”,  
a finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Ogólna kwota dofinansowania to 62 404  Euro  tj. 257 148,16 PLN  
Planowany termin realizacji projektu: 
I grupa        31.03 – 11.04. 2014 
II grupa       05.05 – 16.05. 2014 
 
 
 Więcej informacji na temat realizacji  projektów w najbliższym czasie  na stronie szkoły w 

zakładce „Leonardo da Vinci” 
 
 Przydatne linki  

 strona programu Leonardo da Vinci  -  http://www.leonardo.org.pl 

 strona ośrodka w Anglii                     -  http://www.trainingvision.co.uk  

 strona ośrodka w Niemczech            -  http://www.bfw-bb.de 
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