
Informacja dotycząca realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa lub z państwowych 

funduszy celowych. 

 

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie 

określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane 

lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, Zespół Szkół  

w Sędziszowie, zamieszcza informację dotyczącą realizacji niżej wymienionego zadania (projektu): 

 

 

 

 

Zespół Szkół w Sędziszowie realizuje zadanie (projekt) pn.: „Zawodowcy dla przemysłu 4.0. 

Wsparcie kształcenia zawodowego na potrzeby regionalnego przemysłu w obszarze horyzontalnej 

specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego zrównoważony rozwój energetyczny”.  

 

Zadanie (projekt) realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 

8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 

8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju 

CKZiU, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

 

Okres realizacji zadania (projektu): 01.01.2020 r. – 30.06.2022 r. 

 

Całkowita wartość zadania (projektu) wynosi 1 415 852,40 zł, w tym: 

 Środki Wspólnotowe: 1 203 474,54 zł 

 Budżet Państwa: 141 585,24 zł 

 Budżet jednostek samorządu terytorialnego: 18 200,00 zł 

 Środki prywatne: 52 592,62 zł 

 

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie form i metod nauczania 

do wymagań regionalnego pracodawcy. Projekt zakłada powrót do tradycji kształcenia pod konkretne 

potrzeby produkcyjne. Partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii Sp. z o.o. – Partner Wiodący, Zespół Szkół w Sędziszowie, Fabryka Kotłów SEFAKO 

S.A. W ramach projektu założono realizację następujących form wsparcia: 

 

Dla uczniów: 

1. Specjalistyczny kurs CNC 

2. Specjalistyczny kurs CAD/CAM 

3. Specjalistyczny kurs spawalniczy MAG i TIG  

4. Utworzenie klasy patronackiej realizującej naukę w oparciu o opracowany wspólnie przez 

Partnerów projektu kompleksowego programu nauczania modułowego 



5. Płatne staże dla 42 osób obejmujące 160 godzin zajęć, odbywające się w Fabryce Kotłów 

SEFAKO. 

6. Projekt edukacyjny Start up Akademia Przedsiębiorczości – dwie edycje 

7. Koło zainteresowań w celu rozwijania zdolności uczniów – Zawodowcy dla ZRE – dwie 

edycje 

8. Wyjazdy na zajęcia Automatyzacja w branży ZRE  

9. Edukacyjne wyjazdy krajowe – wyjazdy na obiekty budowane przez SEFAKO w branży ZRE  

10. Wyjazdy na targi spawalnicze i przemysłu energetycznego  

11. Warsztaty praktyczne w zakresie najnowszych rozwiązań technologicznych w obszarze ZRE 

w SEFAKO dla 20 osób  

12. Konkursy zawodowe (cztery edycje). 

13. Język angielski w branży ZRE 

14. Kurs informatyczny ECDL 

15. Zajęcia z rysunku technicznego 

 

Dla nauczycieli: 

1. Studia podyplomowe kwalifikacyjne. 

2. Specjalistyczny kurs CNC 

3. Specjalistyczny kurs CAD/CAM 

4. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie najnowszych rozwiązań technologicznych w 

obszarze ZRE w SEFAKO 

5. Praktyki dla nauczycieli w wymiarze 40 godzin, dwie edycje. 

 

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPSW.08.05.01-26-0058/19-00 zawartej w dniu 

23.01.2020 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.  

a Województwem Świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość 

szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.  

 

 

 

 


