
Zespół Szkół Zawodowych nr 2  

im. Powstańców Warszawy  

w Mińsku Mazowieckim 

 

to jedyna szkoła ponadgimnazjalna w Powiecie Mińskim, która nie uległa 

modzie tworzenia klas ogólnokształcących o „zachęcająco” brzmiących 

nazwach profili i pozostała wierna kształceniu zawodowemu.  



DLACZEGO? 

 

 

BO PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ 



ANALIZA PROBLEMU 

brak wykształconych fachowców 
postęp cywilizacji naukowo- 
   technicznej 
społeczeństwo informacyjne 
globalizacja gospodarcza 
społeczeństwo wielokulturowe 
zmiany w funkcjonowaniu 

państwa i zatrudnieniu 



WNIOSKI 

Szkolnictwo zawodowe musi konfrontować się:  
• z wymogami międzynarodowej konkurencji  

i globalizacji gospodarki 
• z wymaganiami rynku pracy: 

ewaluacją zawodów 
wzrostem wymagań wobec pracowników 
 zanikaniem zawodów i pojawianiem się nowych 
wymaganiem od pracowników dodatkowych kompetencji 



Młodzież kończąca szkołę 

musi być atrakcyjna  

na rynku pracy. 
 



KONIECZNOŚĆ: 

Wzbogacanie bazy dydaktycznej:  
nowoczesny sprzęt, programy,  
stale unowocześniane laboratoria, pracownie 

 

= 

Wysokie nakłady finansowe 



SKĄD FUNDUSZE? 

Jednym ze sposobów ich zdobywania  
jest realizacja projektów współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  



ZSZ nr 2 samodzielnie realizowało 3 projekty: 
„Edukacja w naszej szkole szansą na zdobycie ciekawego  

zawodu” 
wartość projektu 1 578 240,00 zł 

„Moja szkoła inwestuje w moją przyszłość” 
wartość projektu 1 890 000,00 zł 

„Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” 
wartość projektu 1 832 500,00 zł 
 
 
 

 



Łączna wartość tych projektów to 
  

5 300 740,00 zł 

 
w tym dofinansowanie 
Powiatu Mińskiego wyniosło 
  

675 844, 35 zł  



Na doposażenie bazy dydaktycznej przeznaczono 
łącznie: 
 
 

1 387 262 zł 

 
 



• 2 pracownie komputerowe i 3 pracownie specjalistyczne  
przedmiotów zawodowych zostały wyposażone 
w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne.  
Zainstalowano w nich program LabView przydatny  
w nauczaniu fizyki oraz przedmiotów zawodowych  
mechanicznych i elektronicznych. 

• Zakupiono program CABRI 3D na nieograniczoną  
liczbę stanowisk w szkole, stosowany w nauczaniu matematyki. 

• Doposażono pracownię teleinformatyczną. 



• Doposażono pracownie: 
 fizyczną 
 chemiczną 
 diagnostyczną, 
 spedycyjną ( w tym 3 stanowiska komputerowe z programem GPS do spedycji) 
 elektroniczną i elektryczną. 

• 13 sal lekcyjnych wyposażono w rzutniki multimedialne i ekrany; 
• 15 sal lekcyjnych doposażono w komputery. 
• 13 000 zł przeznaczono na zakup podręczników do przedmiotów zawodowych 

(do wypożyczenia w bibliotece) oraz podręczników i materiałów dla nauczycieli. 
 



Utworzono: 
• pracownię komputerową z 15 zestawami  

komputerowymi i dwoma routerami,  
w której oprócz zajęć dydaktycznych prowadzone są zajęcia  
pozalekcyjne „Projektowanie i administrowanie  
sieciami komputerowymi LAN”; 

• pracownię samochodową edukacyjną z nowoczesnym  
sprzętem dla techników pojazdów samochodowych i mechaników  
pojazdów samochodowych; 

• pracownię mechatroniczną; 
• Pracownię poligraficznych procesów przygotowawczych druku cyfrowego. 

 











Zrealizowano bezpłatne kursy, zajęcia pozalekcyjne dla 

1253 uczniów,  
przy czym część uczniów skorzystała z więcej niż jednej 
formy dofinansowania. 
 
Na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności uczniów  
przeznaczono sumę 2 965 330 zł,  
natomiast na odbyte praktyki i staże – 328 600 zł. 



 298 osób ukończyło kurs prawa jazdy kategorii B, ( w 2015 r. jeszcze 40  
uczniów będzie miało szansę bezpłatnie ukończyć kurs) 

 90 osób – kwalifikacja wstępna do przewozu osób; 
 233 osoby uzyskały uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym; 
 40 osób – uprawnienia operatora koparki; 
 40 osób – uprawnienia operatora koparko-ładowarki; 
 30 osób – uprawnienia operatora żurawi przenośnych HDS  
  30 osób – uprawnienia operatora podestów ruchomych przejezdnych; 
 60 osób – kurs operatora obrabiarki sterowanej numerycznie; 
 36 osób – kurs CLA (Certified Linux Administrator); 
 24 osoby – kurs CLP (Certified Linux Professional); 
 18 osób – kurs CAD; 
 18 osób – kurs projektowanie obwodów drukowanych; 
 75 osób – zajęcia pozalekcyjne administrator sieci LAN; 
 122 osoby – kurs spawania metodami MIG, MAG; 
 156 osób – kurs operatora wózków podnośnikowych 
 
 



15 osób – ukończy kurs DPD (skład komputerowy); 
15 osób – kurs Adobe Photoshop; 
15 osób – kurs Adobe Illustrator; 
15 osób – kurs Adobe InDesign; 
6 osób – kurs PLC (programowanie sterowników logicznych); 
32 osoby – kurs diagnostyki samochodowej; 
20 osób - kurs monitoringu  
20 osób – kurs systemy alarmowe; 



Na doradztwo edukacyjno-zawodowe przeznaczono kwotę 11 800 zł. 
 
30 uczniów zostanie objętych indywidualnym i grupowym doradztwem 
edukacyjno-zawodowym. 
 
 
24 000 zł przeznaczono na pracę z uczniem zdolnym. 
 
Przewidziano opracowanie 9 programów nauczania dla 9 klas technikum 



Oprócz samodzielnej realizacji projektów współpracowaliśmy: 
 z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w realizacji projektu:  

„Niepełnosprawni – pełnosprawni obywatele”; 
 z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych „Akademicka Kużnia Talentów Biznesowych”; 
 z AR MSA – „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”; 
 z Firmą Edukacyjno-Wydawniczą „Elitmat” w realizacji projektu  

„E-laboratorium matematyczne”. 



W 2011 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
              im. Powstańców Warszawy 

    uzyskał tytuł  
 

Ambasadora Europejskiego  
Funduszu Społecznego 


