Projekty oświatowe realizowane w roku
szkolnym 2019/2020
W roku szkolnym 2019/2020 realizowanych będzie 5 projektów
mających na celu podniesienie jakości edukacji
na łączną kwotę 20 897 150,25 zł
(w tym wartość dofinansowania: 13 986 579,90 zł oraz wkład własny: 6 910 570,35 zł),
w tym 3 projekty nieinwestycyjne oraz 2 projekty inwestycyjne.

Projekty wspierające kształcenia zawodowe:
I.

Projekty nieinwestycyjne:
1. Projekt „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w
obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli
Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława
Syroczyńskiego w Lublinie” realizowany do 31.08.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 699 013,40 zł, w tym dofinasowanie 629 112,06 zł i wkład
własny niefinansowy: 69 901,34 zł.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych ok. 192 uczniów oraz 12 nauczycieli.

2. Projekt „Lublin stawia na zawodowców” realizowany do 31.08.2020 r. przez
Fundację Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Gminą Lublin.
Wartość projektu ogółem: 5 919 858,48 zł, w tym dofinasowanie 5 327 872,63 zł i
wkład własny: 591 985,85 zł.






Projekt realizowany jest w 4 szkołach zawodowych, tj.:
Technikum Drzewnym w Zespole Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w
Lublinie;
Technikum Mechanicznym w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Lublinie;
Technikum Transportowo - Komunikacyjnym w Zespole Szkół TransportowoKomunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie;
Technikum Specjalnym nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych ok. 444 uczniów, 26 nauczycieli
oraz 25 szkół zawodowych.

Działania realizowane w projektach nieinwestycyjnych wspierających rozwój
kształcenia zawodowego:
 Organizacja staży oraz wizyt studyjnych dla uczniów i nauczycieli u
pracodawców;
 Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez organizację
studiów podyplomowych, szkoleń, kursów oraz staży u pracodawców;
 Organizacja zajęć dla uczniów na uczelni wyższej;
 Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie
zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku
pracy;
 Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz zakup materiałów
dydaktycznych do realizacji zajęć na kwotę ogółem ok. 1 000 000,00 zł;

Ponadto w projekcie „Lublin stawia na zawodowców” zostanie utworzona
Platforma współpracy pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem
prowadzącym,
•
•
•
•

•

której celem będzie m.in.:
Informowanie o lokalnym rynku pracy oraz o systemie i ofercie kształcenia
zawodowego w Lublinie
Umożliwienie bezpośredniej komunikacji między potencjalnymi pracownikami a
pracodawcami
Ułatwienie i usprawnienie procesu rekrutacji na praktyki/staże/do pracy dla
osób z wykształceniem zawodowym
Usprawnienie nawiązywania i rozwijania nowych form współpracy pomiędzy
szkołami zawodowymi i pracodawcami

II. Projekt inwestycyjny:
Projekt ,,Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę
i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych
w Lublinie’’
realizowany do listopada 2020 roku.
Wartość projektu ogółem: 4 709 339,03 zł, w tym dofinansowanie 2 910 436, 50 zł i
wkład własny Gminy Lublin: 1 798 902,53 zł.
Projekt ma na celu poprawę warunków i jakości kształcenia uczniów poprzez budowę
samochodowej stacji diagnostycznej wraz wyposażeniem dla zawodów: Technik
pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych i Elektromechanik
pojazdów samochodowych.

II. Projekty wspierające kształcenia ogólne:
1. Projekt nieinwestycyjny:
Projekt „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” realizowany od
01.08.2019 r. do 31.07.2021 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie:
 Gminy Lublin
 Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie
 Samorządu Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez Lubelskie
Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Wartość projektu ogółem: 1 344 946,96 zł,
w tym wartość dofinansowania 1 344 946,96 zł.

Projekt realizowany będzie w 9 szkołach tworzących Szkołę Ćwiczeń, tj:
 2 szkoły wiodące, które zostały wybrane na etapie przygotowywania wniosku, tj:
 XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie – w
obszarze językowym i matematycznym
 Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku
Ziemi Lubelskiej w Lublinie – w obszarze przyrodniczym i informatycznym
 7 szkół współpracujących, które zostaną wyłonione na etapie realizacji projektu
(w tym 5 szkół prowadzonych przez Miasto Lublin oraz 2 szkoły z terenów
wiejskich lub wiejsko – miejskich)
Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych ok. 45 nauczycieli i nauczycielek
oraz 15 studentów i studentek.

Działania realizowane w projekcie:
 Wyposażenie pracowni przedmiotowych w dwóch szkołach wiodących
(pracownia biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna, językowa,
informatyczna i matematyczna) o wartości ok. 730 000,00 zł.

 Diagnoza potrzeb szkół objętych wsparciem.
 Przygotowanie kadry szkoły ćwiczeń (szkolenia i kursy kadry pedagogicznej
szkół ćwiczeń zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami).

 Wdrożenie szkoły ćwiczeń (m.in. organizacja sieci współpracy i
samokształcenia, lekcje pokazowe, warsztaty metodyczne, praktyki studenckie).
 Ewaluacja szkoły ćwiczeń.

II. Projekt inwestycyjny:
Projekt ,,Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im.
A. i J. Vetterów w Lublinie’’

Wartość projektu ogółem: 8 223 992,38 zł, w tym wartość dofinansowania:
3 774 211,75 zł i wkład własny 4 449 780,63 zł.
Projekt ma na celu poprawę warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju
kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły
i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych do kształcenia kompetencji kluczowych
w ramach kształcenia ogólnego.

Pozytywnie został oceniony projekt: „Przerosnąć mistrza”
o wartości ogółem: 6 292 037,00 zł,
w tym dofinansowanie 5 662 833,30 zł i wkład własny: 629 203,70 zł,
Realizacja projektu zaplanowana jest od września 2019 r. do września 2021 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie uzależnione jest od zwiększenia alokacji
środków na konkurs.
Projekt opracowany był we współpracy z:
 Fundacją Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa,
 Klastrem Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 4 szkoły zawodowe kształcące
w zawodach ważnych dla rozwoju przemysłu 4.0 w branżach maszynowych i
motoryzacyjnych:
 Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława
Grabskiego;
 Technikum Budowlano-Geodezyjne w Państwowych Szkołach BudowlanoGeodezyjnych im. Hieronima Łopacińskiego;
 Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych;
 Technikum Energetyczno-Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych im.
prof. Kazimierza Drewnowskiego;

Obowiązująca procedura w przypadku samodzielnego aplikowania szkół
o środki zewnętrzne.
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu szkoła powinna przedłożyć do
Wydziału Oświaty i Wychowania:
Wniosek o zaopiniowanie koncepcji projektu oświatowego nieinwestycyjnego
w celu uzyskania zgody na aplikowanie i realizację projektu przez szkołę, a w
przypadku nie posiadania przez Dyrektora szkoły zarządzenia upoważniającego
do aplikowania i realizacji projektów ze środków zewnętrznych również w celu
wydania ww. upoważnienia.
W przypadku projektów dotyczących współpracy międzynarodowej niezbędne jest
również uzyskanie zgody Rady Miasta Lublin w formie uchwały przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie projektu.

Dziękuję za uwagę!

