WYKWALIFIKOWANY ABSOLWENT W POWIECIE KROTOSZYOSKIM
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Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

28 października 2010 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego (w imieniu którego jako instytucja
pośrednicząca występuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) zawarł z Powiatem Krotoszyoskim
umowę o dofinansowaniu projektu pn. Wykwalifikowany Absolwent w Powiecie Krotoszyoskim.
Człowiek – najlepsza inwestycja!

Projekt dofinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Kompetencji i Wykształcenia w Regionach, działanie 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Całkowita wartośd projektu: 510 760,00 zł
Dofinansowanie EFS:
499 638, 50 zł.
W ramach projektu uczniowie pięciu szkół Powiatu Krotoszyoskiego, w tym osoby niepełnosprawne,
uczestniczą w dodatkowych zajęciach, które poszerzą ich kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy zapoznają
się również z lokalnym rynkiem pracy. Umożliwiają to kursy połączone z praktykami, wycieczki
zawodowe oraz doradztwo, w ramach którego uczestnicy otrzymują folder z podstawowymi danymi nt.
lokalnego rynku pracy.
W ramach projektu odbyły się bądź trwają lub zostaną zorganizowane kursy:
- obsługi kas fiskalnych
- podstawowej obsługi komputera
- grafiki komputerowej
- projektowania ogrodów
- obsługi wózków jezdniowych
- obsługi kelnerskiej
- kurs ECDL
- kurs prawa jazdy B i C
-kurs operatora obrabiarek
- kurs spawacza MAG

Uwaga! Jeżeli jesteś uczniem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - pytaj o kurs swojego szkolnego
asystenta: Jolanta Podziemska (ZSP 1), Ewa Kowalska (ZSP 2) , Marzena Budnik (ZSP 3), Marzena Krawczyk
(ZSP w Koźminie Wlkp.), Anita Busza (Zespół Szkół Specjalnych).
Informacje uzyskasz także w Biurze Projektu :
Starostwo Powiatowe – Marzena Wiśniewska pok. nr 2, tel. 62 725 42 56 w. 342
Koordynator projektu: Anna Gronowicz (tel.projektu 795 885 120)
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Kurs Grafiki Komputerowej w ZSP 2
Kolejna grupa uczniów ZSP 2 wzięła udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu
Wykwalifikowany Absolwent w Powiecie Krotoszyoskim. Tym razem były to zajęcia z grafiki komputerowej,
w ramach których uczniowie zdobywali przydatne w przyszłym życiu zawodowym kwalifikacje – uczyli się
obsługi programów graficznych.

Kurs obsługi kas fiskalnych w ZSP Koźmin Wielkopolski
Od lutego 2012 roku uczniowie technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.J.Marcioca w Koźminie
Wlkp. uczestniczą w BEZPŁATNYCH KURSACH Z ZAKRESU OBSŁUGI KAS FISKALNYCH finansowanych ze
środków z UE w ramach projektu ,,Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyoskim”.
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Uczniowie ZSP 2 w niezwykłym przedsiębiorstwie
18 października 2011r. w ramach projektu „Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyoskim”
grupa 40 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie wyjechało na wycieczkę
edukacyjną do Wyłuszczarni Nasion w Jarocinie.
Młodzi technicy mogli zapoznad się z funkcjonowaniem jednej z nowocześniejszych w kraju wyłuszczarni
nasion oraz poznad technologię pozyskiwania i przygotowania nasion drzew iglastych i liściastych do siewu.
Po obiekcie oprowadzał grupę i opowiadał o funkcjonowaniu p. mgr inż. Grzegorz Musiala - kierownik
Ośrodka Szkółkarsko-Nasiennego.
Wycieczka była też świetną okazją do zapoznania się z działalnością szkółki leśnej, która działa przy
wyłuszczarni, a jej roczna produkcja sięga 2500000 sadzonek wszystkich podstawowych gatunków drzew
wykorzystywanych do zalesieo i zadrzewieo w całej Wielkopolsce.
Dowiedzieliśmy się jaki jest zakres prac prowadzonych w wyłuszczarni:


przechowywanie nasion z własnego łuszczenia,



wyłuszczanie nasion z szyszek (cała Wielkopolska),



długoterminowe przechowywanie nasion pozyskanych w innych wyłuszczarniach,



przechowywanie bukwi oraz żołędzi,



przeprowadzanie termoterapii żołędzi w wilgotnym powietrzu,



skaryfikację oraz stratyfikacją nasion spoczynkowych m.in. lipy,



w Wyłuszczarni działa także Stacja Kontroli Nasion przeprowadzając,



badania jakości nasion,



suszenie ziół i owoców.

Wyjazd uczniów ZSP nr 2 był kształcący pozwolił rozszerzyd swoją wiedzę oraz horyzonty
i spojrzed szerzej na inne działy gospodarki narodowej jaką są Lasy Paostwowe. Opiekunami na naszej
wycieczce byli: p. mgr Dorota Szymczak, p. mgr inż. Maria Orpiszak i p. mgr inż. Przemysław Wójcik.
Uczestnicy składają serdeczne podziękowania Panu Grzegorzowi Musiela za przyjęcie grupy i
przygotowanie cennej prezentacji.
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Uczniowie zdobywają kwalifikacje – projekt na półmetku
Informacja o realizacji projektu:
Wykwalifikowany Absolwent w Powiecie Krotoszyoskim
Dofinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
Kompetencji i Wykształcenia w Regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

28 października 2010 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zawarł z Powiatem Krotoszyoskim
umowę o dofinansowaniu projektu pn. Wykwalifikowany Absolwent w Powiecie Krotoszyoskim.
Całkowita wartośd projektu: 510 760 zł
Dofinansowanie EFS: 499 638, 50 zł.
W ramach projektu uczniowie pięciu szkół Powiatu Krotoszyoskiego, w tym osoby niepełnosprawne,
uczestniczą w dodatkowych zajęciach, które poszerzą ich kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy zapoznają się
również z lokalnym rynkiem pracy. Umożliwiają to kursy połączone z praktykami, wycieczki zawodowe oraz
doradztwo, w ramach którego uczestnicy otrzymują folder z podstawowymi danymi nt. lokalnego rynku
pracy.
W ramach projektu odbyły się bądź trwają kursy:
- obsługi kas fiskalnych
- podstawowej obsługi komputera
- grafiki komputerowej
- projektowania ogrodów
- obsługi wózków jezdniowych
- obsługi kelnerskiej
- kurs ECDL
Uczniowie odbyli wycieczki zawodowe na Targi Fotograficzne w Łodzi, Tragi Rolnicze w Marszewie, do
Wyłuszczarni Nasion w Jarocinie, Zakładu Cukierniczego w Pleszewie oraz Zakładu Przetwórczego w
Tomnicach.
Projektem do tej pory objęto 507 uczestników w tym: 295 dziewcząt, 212 chłopców .
Termin realizacji projektu : 01.01.2011 – 31.12.2012
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W roku 2012 odbędą się m.in. kursy na prawo jazdy, kursy operatorów wózków jezdniowych, operatorów
obrabiarek, grafiki komputerowej, projektowania ogrodów, ECDL, spawacza, obsługi kelnerskiej.

Wycieczka zawodowa ZSP 1
Dzięki programowi Unijnemu „ WYKWALIFIKOWANY ABSOLWENT W POWIECIE KROTOSZYOSKIM”
uczniowie naszego technikum Budowlanego mieli możliwośd wyjechad na szkolenie do Brzostowa, gdzie
znajduje się Firma Cerpol najbardziej znana i ceniona regionalna firma produkująca Ceramikę budowlaną.
Podczas tego szkolenia prowadzonego przez regionalnego przedstawiciela Pana Dariusza Żydziaka
mieliśmy możliwośd uczestniczyd w 2h szkoleniu teoretycznym na którym przedstawionno nam historię ,
rozwój oraz znaczenie produktów ceramicznych w procesie budowlanym. Dowiedzieliśmy się miedzy
innymi w jaki sposób rozwijała się produkcja ściennych elementów ceramicznych od cegły do szeroko
znanej i cenionej w obecnej chwili ceramiki poryzowanej, produkcje dachówek ,klinkieru oraz kominów
systemowych, oglądnęliśmy filmy instruktażowe pokazujące produkcję i montaż tych elementów. Po
przeprowadzonym szkoleniu wraz z kierownikiem zakładu wybraliśmy się na zwiedzanie linii produkcyjnej
której początek mieściła się w kopalni wydobywaniu i mieszaniu gliny, poprzez tzw halę zwana
dołownikiem gdzie przygotowana i wzbogacona mieszanka dojrzewa do dalszej produkcji aż do samej
bezpośredniej linii formowania pustaków ceramicznych , oraz ich suszenia wypalania i pakowania, mieliśmy
okazję widzied również załadunek towaru – czyli cały proces produkcyjny jaki odbywa się w Brzostowie.
Firma Cerpol bardzo profesjonalnie przygotowała się do przyjazdu uczniów, bardzo serdecznie i gościnnie
przygotowując szkolenie , oraz zachowując wszelkie środki ostrożności BHP zapoznając nas z całą
technologia produkcji. Powróciliśmy, pełni wrażeo i zdobytej wiedzy.
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Uczniowie ZSP 2 na wycieczce zawodowej
15 kwietnia br. w ramach projektu „Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyoskim” grupa 45
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie wyjechali na XIV Targi Sprzętu
Fotograficznego, Filmowego i Video w Łodzi.
Młodzi technicy mogli podziwiad wystawy sprzętu i brad udział w warsztatach przygotowanych przez
uznane światowe marki. Chod na chwilę każdy z nas mógł stad się operatorem stojąc za w pełni
profesjonalną kamerą filmową, bądź zostad fotografem i ująd w swoim obiektywem pozujące fotomodelki.
Dzięki firmom, takim jak Epson, która zaprezentowała szeroką gamę swoich ploterów i drukarek, mogliśmy
skorzystad ze sprzętu pozwalającego na wydruk fotografii w bardzo dużych formatach.
Firmy Sony i Panasonic zainteresowały swoimi rozwiązaniami 3D, wśród ich produktów znalazły się kamery
filmujące obraz w trzech wymiarach. Film można było podziwiad w specjalnych okularach na matrycach
telewizorów w rozdzielczości FULL HD. Firma Nikon zapewniła swoim klientom serwis sprzętu,&nbsp; który
oferował dokładne czyszczenie, oraz sprawdzał techniczny stan urządzeo. Natomiast serwisanci firmy
Fototronik gruntownie przedstawili nam pracę aparatów fotograficznych, pomogły w tym modele
prezentujące poszczególne kroki powstawania zdjęcia wewnątrz aparatu. Na miejscu nie zabrakło
wydarzeo kulturalnych, kino CHARLIE obchodziło bowiem 122-gą rocznicę urodzin swojego patrona
Chaliego Chaplina, jedną z atrakcji były poszukiwania sobowtóra Charliego. Program wycieczki nie pozwalał
się nudzid. Pomimo zmęczenia uczniowie powrócili do domów w znakomitych humorach. Naszą wycieczkę
przygotowali i byli opiekunami: p. dyrektor Roman Olejnik, p. wicedyrektor Przemysław Wójcik i p. prof.
Grzegorz Pierzchała. Wyjazd w całości był bezpłatny dla uczestników i finansowany wyłącznie ze środków
projektu.
Autor artykułu: Maciej Kwiatkiewicz - IVf
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Uczniowie ZSP 3 poznawali pracę cukierni
W dniu 15 listopada 2011r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie z klas: 1e, 2c,
2e i 3e wraz z opiekunami Mariolą Kaczmarek, Marzeną Budnik i Ewą Kmied byli na wycieczce w Muzeum
Piekarstwa w Pleszewie oraz Cukierni-Piekarni Vogtów w Kowalewie. Wyjazd stanowił częśd projektu
Wykwalifikowany absolwent w Powiecie Krotoszyoskim. Po Muzeum Piekarstwa oprowadził nas właściciel
zakładu Pan Tomasz Vogt. Zwrócił uwagę na cenniejsze eksponaty tj. liczący ponad sto lat piec piersiowy,
przedwojenny bufet sklepowy, piec rurkowy Anglik, stare foremki do ciast, żarna i krajalnice do chleba.
Następnie obejrzeliśmy film o historii chleba. Atrakcją był własnoręczny wyrób ciast: bułeczek, rogalików,
precli i chałek zdobnych. Drugą częścią wycieczki była wizyta w nowoczesnym zakładzie cukierniczym
Vogtów w Kowalewie, gdzie zwiedzaliśmy poszczególne działy zakładu produkcyjnego począwszy od
magazynu surowców, przygotowalnię kremów, obrabialnię wyrobów, deserownię i piecownię, magazyny
wyrobów gotowych, chłodnie, magazyny-myjnie pojemników. Z bliska mogliśmy przyjrzed się magazynom,
nowym technologiom cukierniczym, pracy cukierników przy wyrobie szerokiego asortymentu wyrobów
cukierniczych: pierników, babek, różnych ciastek, tortów itp. Wycieczka była bardzo ciekawa i bardzo
podobała się uczniom, zwłaszcza tym, którzy uczą się w zawodzie cukiernik, dała im szersze spojrzenie na
zawód, który w przyszłości będą wykonywad.

Uczniowie ZSP Koźmin na w lokalnym przedsiębiorstwie
W sobotnie przedpołudnie 19 listopada 2011 roku ponad 40 – osobowa grupa młodzieży z Technikum w
ramach projektu "Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyoskim” udała się na wyjazd
edukacyjny, którego celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem lokalnych zakładów pracy z terenu
powiatu krotoszyoskiego. To już drugi wyjazd w ramach tego projektu, gdyż poprzednio uczniowie
uczestniczyli w targach rolno - ogrodniczych w Marszewie.
Z uwagi na zbliżający się sezon świąteczny uczniowie odwiedzili m.in. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "L
O T O S" zajmujące się od 1998 roku produkcją szklanych ozdób choinkowych, które swoje niezwykle
atrakcyjne ozdoby oferują zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Właścicielka
Zakładu Pani Maria Turbaoska opowiadała jak powstają bombki, a uczniowie zobaczyli wszystkie etapy ich
produkcji. Przechodząc przez kolejne pomieszczenia mogli obserwowad pracę nad nowo powstającą partią
świątecznych ozdób. Na zakooczenie wszyscy udali się do sklepu oferującego niezwykle piękne i ciekawe
ozdoby choinkowe. Szczególną uwagę zwrócili na duże, ręcznie malowane od środka bombki. Zapewne po
takim pokazie nie zabraknie im pomysłów na upominki świąteczne.
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W ostatnim czasie dużo mówi się o odnawialnych źródłach energii. Ponadto od września 2012 roku w
naszej szkole ma powstad nowy kierunek kształcenia technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej,
dlatego też młodzież udała się do Paostwa Panek w Tomicach. Dla nich kwestia odnawialnych źródeł energii
nie jest już obca, gdyż prowadząc ekologiczne gospodarstwo rolne mają własną wytwórnię brykietu.
Młodzież zobaczyła w jaki sposób produkuje się kostki brykietowe. Paostwo Panek odpowiadając na
pytania opowiadali o sposobie pozyskiwania surowca, zainteresowaniu ze strony klientów, wydajności
maszyny, kosztach usługi, użyteczności brykietu oraz sposobie przechowywania surowca i produktów
gotowych.

Dziękujemy Pani Turbaoskiej i Paostwu Panek za poświęcony czas dla naszej grupy
oraz życzymy im wielu klientów i dużo zamówieo.

ZSP Koźmin - I EDYCJA KURSU - PROJEKTOWANIE, ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA OGRÓDKÓW
PRZYDOMOWYCH ZAKOŃCZONA!
W dniu 15 października 2011 roku zakooczył się 120 godzinny kurs "Projektowania, zakładania i pielęgnacji
ogródków przydomowych", prowadzony przez mgr inż. Joannę Kobus Marczak.
Realizowany był on w ramach projektu "Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyoskim", a
współfinansowany przez EFS. Celem projektu było przygotowanie do zawodu - „projektant ogrodów".
Dzięki niemu uczestnicy, którymi byli uczniowie technikum, pasjonujący się ogrodnictwem w sposób
hobbystyczny lub pragnący zająd się tworzeniem i realizacją projektów zawodowo, zgłębili wiedzę nie tylko
poprzez teorię, ale również praktykę.
Uczniowie zostali zapoznani między innymi z zasadami tworzenia kompozycji ogrodowych, projektowaniem
ogrodów przydomowych wraz z obiektami małej architektury przy użyciu specjalistycznego programu
komputerowego - Wymarzony Ogród 3D. Poszerzyli oni swoją wiedzę na temat doboru gatunkowego roślin
wraz z wytycznymi dotyczącymi ich sadzenia i pielęgnacji.
W ramach kursu zorganizowano wycieczkę edukacyjną na targi wystawiennicze AGROMARSZ w Marszewie.
W kursie uczestniczyły następujące osoby: Ewelina Czubak, Marta Kaczmarek, Agnieszka Wawrzyniak,
Martyna Wasielewska, Erwina Jankowska, Zuzanna Głuch, Natalia Konieczna, Joanna Kubiak, Dagmara
Drożdżyoska i Karina Gola. Wszystkie uczennice uzyskały certyfikaty ukooczenia kursu.
Podsumowaniem zajęd było wykonanie projektu oraz zagospodarowanie terenu przy zamkowej wieży. W
wyniku pracy uczennic powstał "Różany zakątek bogini Flory". Myślą przewodnią projektu było stworzenie
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ogrodu różanego utrzymanego w stylu renesansowym, nad którym "góruje" bogini Flora - patronka
kwitnącej roślinności.

Relacja z realizacji PROJEKTU w Zespole Szkół Specjalnych
Nasza szkoła od 1 stycznia 2011roku uczestniczy w projekcie sfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki WYKWALIFIKOWANY ABSOLWENT W POWIECIE
KROTOSZYOSKIM POKL.09.02.00-30-048/10. Głównym celem jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa
zawodowego na terenie powiatu krotoszyoskiego poprzez stworzenie kompleksowego programu
rozwojowego dla uczniów szkół zawodowych.
Dotychczas nasi uczniowie szkoły zawodowej skorzystali z podstawowego kursu komputerowego oraz
wsparcia doradcy zawodowego w formie warsztatów aktywnego poruszania się na lokalnym rynku pracy.
Odwiedzili krotoszyoski Klub Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, mieli okazję rozmawiad z Pośrednikiem Pracy.
W czerwcu br. w ramach projektu młodzież naszej szkoły odwiedziła Muzeum Piekarnictwa w Pleszewie.
Pod okiem mistrza Tomasza Vogt miała okazję wypróbowad stare receptury cukiernicze. Efektem były
wykonane ręcznie przepyszne maślane bułeczki. Drugim punktem wycieczki był nowoczesny zakład
cukierniczy Pana Tomasza Vogt. Uczniowie mogli zobaczyd współczesną technologię cukierniczą,
stanowiska pracy w zakładzie oraz spróbowad słodkości.
Po wakacjach czas na kolejny etap projektu i na zdobywanie nowych atrakcyjnych na obecnym rynku pracy
kwalifikacji zawodowych. Na przestrzeni nowego roku szkolnego 2011/2012 uczniowie wezmą udział w
bezpłatnym:
- kursie podstawowej obsługi komputera,
- kursie obsługi kas fiskalnych,
- kursie obsługi wózków jezdniowych,
- kursie prawa jazdy kategoria B,
- kursie spawacza – metoda MAG,
- kursie obsługi kelnerskiej z dekoracją stołów,
Ponad to uczniowie szkoły zawodowej zostaną objęci opieką specjalisty – doradcy zawodowego.
Dodatkową atrakcją projektu będą dwie wycieczki edukacyjne.
Nasza szkoła w ramach realizacji projektu pozyska: laptop z oprogramowaniem, tablicę interaktywną,
rzutnik medialny, programy edukacyjne, 5 kas fiskalnych, doposażenie pracowni kuchennej
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