
 

 

Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku 

pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego – ZIT 

Celem projektu jest zwiększenie w okresie jego realizacji (od 03.2020 do 09.2021), szans  

na rynku pracy 100 uczniów z Zespołu Szkół nr 7 w Tychach prowadzącego kształcenie 

zawodowe poprzez podniesienie ich kwalifikacji/umiejętności zgodne  

z aktualnymi wymaganiami rynku pracy, zwiększenie efektywności/jakości kształcenia 

zawodowego w placówce poprzez nabycie przez 10 nauczycieli (K) umiejętności/kompetencji 

zawodowych (szkolenia/kursy podnoszące ich kompetencje oraz studia podyplomowe),  

a także doposażenie pracowni zawodowej, tak aby w jak największym stopniu 

odzwierciedlała naturalne warunki pracy. W projekcie przewiduje się również współpracę 

szkoły z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym, m.in. poprzez organizację staży. Realizacja 

projektu przyczyni się do poprawy efektywności prowadzonych dotychczas zajęć oraz  

przyczyni się do lepszego i skuteczniejszego przygotowania uczniów do wejścia na rynek 

pracy, a tym samym zwiększy ich szanse na znalezienie zatrudnienia. 

Formy wsparcia w ramach Projektu dla Uczestników będących uczniami/uczennicami 

obejmują:  

a) Doradztwo edukacyjno-zawodowe  

b) Kursy podnoszące umiejętności i kompetencje uczniów, w których łącznie weźmie udział 

100 uczniów (79K/21M), z możliwością wielokrotnego uczestnictwa:  

Kurs ABC Baristy   

Kurs Barmański  

Szkolenie ABC Sommeliera 

American BBQ  

Szkolenie krewetki bez tajemnic  

Szkolenie Carving  



Szkolenie kuchnia molekularna  

c. Prawo jazdy kat. B dla 30 uczniów dla uczniów wszystkich branż. 

d. Staże/praktyki zawodowe dla uczniów,  

 Formy wsparcia w ramach Projektu dla Uczestników będących nauczycielami 

obejmują:   

a) Kursy doskonalące dla nauczycieli 

1.Studia podyplomowe Turystyka i hotelarstwo  

2.Studia podyplomowe Dietetyka i praktyka planowania żywienia  

3.Kurs Barmański   

4.Kurs ABC Baristy  

5.Gastro POS i SZEF- obsługa sprzedaży gastronomicznej i gospodarki magazynowej  

6.Szkolenie ABC Sommeliera  

7.Warsztaty monoporcje, ciasta bankietowe, desery z wykorzystaniem kuchni molekularnej  

8.Kurs gotowania kuchni tajskiej street food  

9. Warsztaty czekoladowe Wariacje  

10. Szkolenie Krewetki bez tajemnic  

11. Szkolenie Carving  

Termin realizacji – 2020-2021 

Wartość całkowita – 544 718,75 PLN 

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 517 482,81 PLN 


