
„Absolwent Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego” 

Jeszcze kilka lat temu nie sądziliśmy, że uda się nam „skok na unijną kasę”.  Nasza wiedza na temat możliwości 
wykorzystania środków unijnych była niewielka. Wystarczyło zaangażowanie nauczycieli i wsparcie organu prowadzącego, 
aby projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkół im. 
Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie mógł stać się rzeczywistością.  Początki jego realizacji były trudne. Brak 
doświadczenia rodził obawy i niepewność.  Potrzebne były szkolenia i wsparcie fachowców. Korzyści z projektu zachęcały 
jednak do aktywnego działania, więc machina ruszyła.  

Projekt „Absolwent Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego” realizowaliśmy w ramach 
działania 9.2 POKL  - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego od 1 kwietnia 2009r, a jego beneficjentem  
był  Powiat Sochaczewski.  Cel projektu to podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkoły w zakresie 
kształcenia zawodowego oraz doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów i kształtowanie wśród nich postaw 
przedsiębiorczych. W ramach projektu oferowaliśmy uczniom naszych szkół zawodowych nieodpłatne, zajęcia 
specjalistyczne w formie szkoleń „Przedsiębiorczym żyje się lepiej”, zajęć w Klubie Młodego Przedsiębiorcy oraz spotkań w 
Kawiarence Szkolnej.    

Największym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy na dwa 7- dniowe szkolenia „Przedsiębiorczym żyje się lepiej”,  
zorganizowane w Poroninie i Kościelisku. Skorzystała z nich łącznie grupa 80 uczniów z każdej klasy Technikum i ZSZ. 
Program szkolenia prowadzonego przez profesjonalnych trenerów obejmował 40 godzin zajęć warsztatowych z zakresu 
przedsiębiorczości, komunikacji interpersonalnej,  języka angielskiego z wykorzystaniem komputera. Po zajęciach  młodzież 
korzystała z różnorodnych form rekreacji, spędzając czas wolny w basenach termalnych Bukowiny Tatrzańskiej, na 
wycieczkach w górach, spacerach po okolicy, a także poznając kulturę oraz tradycje okolic Zakopanego.  Byliśmy w Dolinie 
Kościeliskiej, Gąsienicowej, na Kasprowym Wierchu, zwiedziliśmy Jaskinię Raj, Kraków, kopalnię soli w Wieliczce, zamek w 
Niedzicy, spływaliśmy też Dunajcem.  Dobra organizacja szkoleń, ich ciekawy program  oraz połączenie pożytecznego z 
przyjemnym, dostarczyły uczestnikom wiedzy i wspaniałych wrażeń, a malownicze krajobrazy tatrzańskie na długo wpisały 
się we wspomnienia.  

 

  

W ramach Klubu Młodego Przedsiębiorcy odbyło się 28 regularnych spotkań służących poznawaniu tajników prowadzenia 
własnego biznesu od A do Z.  Szczególnie interesujące były zajęcia wyjazdowe zorganizowane  w siedzibie Narodowego 
Banku Polskiego, na terenie Fabryki Lnu w Żyrardowie oraz Ośrodka SPA „Afrodyta” w Radziejowicach, podczas których 
Klubowicze poznali organizację NBP, sytuację przedsiębiorstw państwowych po transformacji gospodarczej oraz zasady 
funkcjonowania nowoczesnej firmy w dobie gospodarki rynkowej. Uczniowie mieli także możliwość uczestnictwa w 
ciekawych wykładach poświęconych zagadnieniom przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open Univerity 
w Warszawie, która była partnerem projektu. Na terenie naszej szkoły zorganizowaliśmy także 8 dwugodzinnych spotkań z 
wykładowcą akademickim, poświęconych m.in. poszukiwaniu pomysłu na biznes, prowadzeniu jego analizy marketingowej 
oraz tworzeniu biznesplanów.  W ramach Klubu przeprowadzono 10 konkursów o tematyce ekonomicznej, podczas których 
młodzież mogła zweryfikować zdobytą wiedzę ekonomiczną. W konkursach wyłoniono laureatów nagrodzonych cennymi 
nagrodami rzeczowymi takimi jak: drukarki, odtwarzacze MP4, słuchawki czy zegarki.  Klub wzbogacił szkołę w komputer 
przenośny, tablicę interaktywną, profesjonalne nagłośnienie, laserową drukarkę kolorową.  Wierzymy , że  udział w Klubie 



Młodego Przedsiębiorcy wpłynie korzystnie na decyzję  naszych uczniów o podjęciu studiów na wyższych uczelniach, ułatwi 
im poruszanie się na rynku pracy oraz przyczyni się do podejmowania trafnych decyzji ekonomicznych w życiu osobistym.  

Dużym zainteresowaniem, cieszyły się także spotkania w Kawiarence Szkolnej, które stanowiły doskonałą, praktyczną lekcję 
obsługi konsumenta. W  Kawiarence gościliśmy uczniów z gimnazjum nr 1, nr 2, nr 3 w Sochaczewie, gimnazjów w 
Wymysłowie, Lasocinie, Młodzieszynie, dyrektorów szkół, przedstawicieli powiatu oraz absolwentów szkoły Podczas  12  
profesjonalnych  pokazów obsługi konsumenta młodzież z klas technikum oraz ZSZ serwowała gościom kawę, napoje i 
desery, wykorzystując przy tym zakupiony ze środków projektu profesjonalny sprzęt – expres do kawy, ladę chłodniczą, 
urządzenie do schładzania napojów, wyciskarkę do soków, kuchenkę indukcyjną oraz kuchenkę do flambirowania. 
Kawiarenka szkolna to nie tylko spotkania przy kawie. Uczestnicy kawiarenki odbyli także 5 profesjonalnych szkoleń z 
zakresu technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta zorganizowanych w Wyższej Szkole Gastronomii i Hotelarstwa w 
Poznaniu  oraz 7 szkoleń na terenie szkoły.  Ich tematyka była różnorodna: carving czyli sztuka rzeźbienia w owocach i 
warzywach, serwowanie owoców morza, tradycje kulinarne kuchni kubańskiej, bałkańskiej, litewskiej, ukraińskiej, kuchnia 
staropolska, potrawy kuchni wielkanocnej. Bardzo interesujące były także szkolenia z zakresu sztuki barmańskiej 
zorganizowane w Międzynarodowej Szkole Barmanów i Sommelierów w Warszawie.  Jesteśmy pewni, że podczas zajęć 
specjalistycznych w Kawiarence nasi uczniowie zdobyli nową wiedzę oraz umiejętności , które wykorzystają w swojej 
przyszłej pracy zawodowej. 

 

Wiele lat trzeba czekać, aby szkoła mogła zbudować dobrą bazę dydaktyczną, stanowiącą  podstawowy warunek wysokiej 
jakości kształcenia zawodowego. Dzięki Biblioteczkom Przedmiotowym nasza szkolna biblioteka wzbogaciła się o 
nowoczesne pomoce dydaktyczne do przedmiotów zawodowych , które w czasie realizacji projektu były powszechnie 
wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów na lekcjach przedmiotów zawodowych. W szkolnej bibliotece powstały 3 
biblioteczki tematyczne: ekonomiczno-handlowa, gastronomiczna i hotelarsko-turystyczna. Zgromadziliśmy w nich ponad 
680 nowych pozycji książkowych - podręczników, zeszytów ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe, słowników, leksykonów, przewodników, albumów, literatury fachowej, 97 filmów edukacyjnych na 
płytach DVD i CD, czasopisma fachowe a także plansze, mapy, foliogramy, EduROMY i programy komputerowe, a większość 
sal lekcyjnych została wyposażona  w  nowoczesny sprzęt audiowizualny – telewizory LCD, odtwarzacze DVD, 
radiomagnetofony , rzutnik foliogramów oraz ekran podwieszany. Dzięki takiej bazie dydaktycznej lekcje przedmiotów 
zawodowych  są atrakcyjne, urozmaicone i zachęcają do nauki. 

Projekt „Absolwent Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego” to dla szkoły ogromny 
zastrzyk środków finansowych, a dla uczniów znaczące wparcie w edukacji zawodowej.  Wierzymy, że udział w nim 
przyczynił się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole, zwiększył motywację uczniów do zgłębiania 
tajników edukacji zawodowej, a także pozwoli na osiąganie w przyszłości dobrych wyników egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. Mamy również nadzieję, że dzięki realizacji  projektu kształcenie zawodowe na terenie powiatu 
sochaczewskiego zacznie powoli wychodzić z zapaści, a młodzi ludzie, a także ich rodzice, dostrzegą jego wartość.  

Mimo tego, że realizacja projektu dobiega końca zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do nauki w „Iwaszkiewiczu”. Nasze 
doświadczenia  i nowoczesna baza dydaktyczna dają gwarancję kształcenia zawodowego nastawionego na kreatywność i 
nowatorstwo, co zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy. 
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