
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim uczestniczy w projekcie 

realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

w Tomaszowie Mazowieckim we współpracy z Politechniką Łódzką  

współfinansowanym ze środków  

Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

„Współpraca szkoły z uczelnią- branża , elektroenergetyczna - technik elektryk grupa I, technik 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej grupa II”- dofinansowanie 1 188 700,56 zł.  
 koordynator projektu z ramienia ZSP 1 –Jolanta Nikodemska  

 

Czas realizacji projektów – 01.08.2020 d0 31.07.2022  
 

W ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 Wypracowanie i upowszechnienie 

przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja w ramach 

Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki,.  

W ZSP 1 realizuje 3 projekty partnerskie w branżach: mechaniczna, teleinformatyczna  
i elektrycznoenergetyczna.(Alokacja na konkurs wynosiła 19 806 747,00 PLN i została podzielona na 
22 branże).  

 

Beneficjentem projektu mógł być:  

 

• organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej 
prowadzącej  kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
branżowego, 

• publiczna/niepubliczna uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach studiów 

odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które prowadzą 

lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 kształcenie na kierunkach 
właściwych dla danej branży, której dotyczy projekt. 

  

Projekty realizowane są odpowiednio w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę 
prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową albo  
w partnerstwie publicznej/niepublicznej uczelni akademickiej lub zawodowej z organem prowadzącym 
publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach.  

 

Celem projektu jest przedmiotowe wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie 

współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:  

 

• przykładowego programu nauczania dla zawodu, uwzględniającego współpracę szkół 
zawodowych z wyższymi w jego realizacji, 

• przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy 
dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej, 

• propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia 
zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie, 

• przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego 


