
 

Informacja nt. projektu 
„Dobry zawód – lepsza przyszłość” 

Nr POKL.09.02.00-10-026/13 
realizowanego w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,   
Priorytet IX, Działanie 9.2  Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego 

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy przez Powiat Łęczycki  
 
 
 
Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Powiat Łęczycki rozpoczął od 1 
września 2014 realizację projektu „Dobry zawód – lepsza przyszłość” w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Podstawowymi celami projektu są podniesienie jakości nauczania w technikum i zasadniczej szkole 
zawodowej, wchodzących w skład naszego zespołu, podniesienie wyników nauczania, przygotowanie 
uczniów do egzaminów zawodowych, oraz rozwinięcie umiejętności zawodowych uczniów i uczennic 
naszej szkoły. Cele te realizowane będą poprzez atrakcyjne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz 
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: 

1. zajęcia z języków obcych, 
2. zajęcia z języka polskiego, 
3. zajęcia z matematyki, 
4. zajęcia z przedmiotów zawodowych, 
5. Szkolne Centrum Kariery. 

 
W ramach projektu, oprócz realizacji zajęć, planowany jest zakup pomocy dydaktycznych do zajęć, oraz 
wyposażenie pracowni (zarówno przedmiotów ogólnych, jak i pracowni zawodowych) o łącznej wartości 
210 758,00 zł . Wartość projektu wynosi 581 361,08 zł (w tym dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej:494 156,02zł). 
 
Projekt jest skierowany do wszystkich uczennic i uczniów, kształcących się w technikum i zasadniczej 
szkole zawodowej. Planowana liczba uczestników i uczestniczek projektu to 172 osoby (w tym: 58 
dziewcząt i 114 chłopców).  
 
Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, rekrutacja do projektu rozpoczęła się 1 września 
2014 r. Wszystkich chętnych zapraszamy do pobrania dokumentacji zgłoszeniowej, dostępnej w 
sekretariacie szkoły. Prosimy nie czekać do końca rekrutacji tylko zgłosić się już dziś, albowiem liczba 
miejsc na wszystkich zajęciach jest ograniczona. 
 

 


