Projekt Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej
poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu łobeskiego realizowany jest w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu: 1 771 988,22 zł, w tym dofinansowanie z UE: 1 506 189,97 zł
Projekt realizowany jest od 1.09.2017 roku w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie. Skierowany
jest do uczniów Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (od 1.09.2017 r.
przekształconej w Szkołę Branżową I stopnia).
Data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2020 r.
Celem projektu jest stworzenie odpowiednio wyposażonej bazy praktycznej nauki zawodu oraz
kształcenie zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Cel ten będzie realizowany
poprzez następujące działania:
1. Doposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu – pracowni hotelarskiej i informatycznej.
Dzięki temu działaniu zostanie stworzona baza, która będzie zbliżona do warunków pracy panujących
na rynku. Pozwoli to absolwentom szkoły w płynny sposób i z odpowiednimi kwalifikacjami wejść na
rynek pracy.
2. Doposażenie gabinetu doradztwa zawodowego - SPInKa (Szkolny Punkt Informacji i Kariery) oraz
zatrudnienie doradcy zawodowego.
Stworzenie odpowiedniej bazy dla działań doradcy zawodowego oraz indywidualne doradztwo
edukacyjno - zawodowe zapewni uczniom lepsze przygotowanie i świadomy wybór najkorzystniejszej
dla siebie ścieżki kariery.
3. Praktyczna nauka zawodu – staże i praktyki u przedsiębiorców.
Praktyki zawodowe i staże u przedsiębiorców dadzą uczniom możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy w zawodzie, który wybrali. Jednocześnie
doświadczenie zdobyte podczas praktyki/stażu pozwoli uczniowi zweryfikować swoje predyspozycje
do wykonywania wybranego zawodu i zdecydować, czy nie zdobyć dodatkowych umiejętności w celu
przebranżowienia.
4. Dokształcanie uczniów – zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
Dzięki dodatkowym kwalifikacjom zawodowym absolwenci szkół zawodowych w ZS w Łobzie będą
bardziej konkurencyjni na rynku pracy i szybciej znajdą zatrudnienie.
5. Know how – wyjazdy studyjne do firm o specjalizacji zbieżnej ze specjalizacją powiatu łobeskiego
Wizyty zawodoznawcze umożliwią uczniom zapoznanie się z rzeczywistym środowiskiem pracy.

6. Dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów
praktycznej nauki zawodu jest warunkiem koniecznym dla efektywniejszego i atrakcyjniejszego
nauczania. Dzięki temu zadaniu ww. nabędą kompetencje niezbędne do kształcenia w środowisku
zbliżonym do warunków pracy panujących aktualnie na rynku.
7. Organizacja targów pracy i przedsiębiorczości powiązana z poszukiwaniem partnerów wśród
pracodawców.
Działanie ma na celu skojarzenie pracodawców z potencjalnymi pracownikami (absolwentami ZS w
Łobzie). Dodatkowo targi umożliwią zweryfikowanie trybu nauczania pod kątem potrzeb i oczekiwań
pracodawców.
Aby wesprzeć uczniów i zmotywować do kształcenia zawodowego i osobistego rozwoju
umiejętności w projekcie zaplanowano stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

