Podsumowanie realizacji projektu „Zawodu Mistrzowie – Rynku Pracy Królowie” w roku szkolnym
2018/2019
Uczniowie ZSP nr 2 w Siedlcach wzięli udział w projekcie unijnym „Zawodu Mistrzowie – Rynku Pracy
Królowie”. Projekt skierowany był do uczniów klas IV Technikum nr 2 w ZSP nr 2.
W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w kursach zawodowych oraz po zdaniu egzaminu
maturalnego już jako absolwenci szkoły odbyli staż u lokalnych pracodawców, który miał umożliwić
im płynne przejście na rynek pracy.
Liczba uczestników projektu w roku szkolnym 2018/2019:
28 uczestników: 23 kobiety oraz 5 mężczyzn- (po 7 uczniów z klas: technik ekonomista, technik
handlowiec, technik organizacji reklamy, technik logistyk).
Realizowane kursy zawodowe:
Nowoczesny magazynier-zarządzanie logistyczne w wymiarze 32 godz. dla 7 uczniów technika
logistyka.
Kurs księgowości od podstaw dla samodzielnego księgowego - program Comarch ERP Optima
w wymiarze 60 godz. dla 7 uczniów technika ekonomisty.
Trening negocjacji i asertywności w wymiarze 6 godz. dla 7 uczniów technika handlowca.
Kurs fotograficzny dla technika organizacji reklamy w wymiarze 30 godz. dla 7 uczniów.
Staże zawodowe
Po odbyciu kursów zawodowych 25 z 28 uczestników projektu odbyło staże u pracodawców: Asaj Sp.
z o. o., Biuro Rachunkowe Katarzyna Strzałek-Kotowska, CEMHURT Sp. z o. o. , Delta Sport Wrona
Sp. Jawna, JYSK Sp. z o. o., KANCELARIA PODATKOWA TESANA sp. z o. o. Teresa Zieniuk, Polimex
Mostostal S.A., PPHU FOLDRUK Marian Borkowski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe Iwonex
Iwona Księżopolska, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o. o.,
Usługi Introligatorsko-Poligraficzne S.C. Mariola Pieńkowska Andrzej Pieńkowski.
Liczba stażystów - 25 osób.
10 absolwentów realizowało staże w wymiarze 3 miesięcy oraz 15 absolwentów realizowało staże
w wymiarze jednego miesiąca.
Wynagrodzenie na stażu: 1500 zł netto.
Korzyści stażystów z uczestnictwa w projekcie:






badania lekarskie,
szkolenie BHP,
zaświadczenie o odbyciu stażu,
pierwsza legalna poświadczona stosowną dokumentacją praca,
świadectwo/certyfikat ukończenia kursu zawodowego.

Korzyści pracodawców z uczestnictwa w projekcie:




możliwość zatrudnienia darmowych z punktu widzenia pracodawcy pracowników,
500 zł za opiekę nad stażystami,
zwrot kosztów za ewentualne ubrania, badania lekarskie i szkolenie BHP.

