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Postęp rzeczowy w realizacji projektu  „Dobry start w zawodową przyszłość”
 w Powiatowym Zespole Szkół P
 
Oficjalne podpisanie umowy dotyczącej  projektu unijnego pt. „Dobry start w 
zawodową przyszłość” nastąpiło 20 kwietnia 2012 roku  w Powiatowym  Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku.
Swoją obecnością zaszczycili szkołę włodarze Powiatu Legionowskiego 
Jan Grabiec, Wicestarosta Robert Wróbel, ze strony Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego 
Szymanik - Zastępca Dyrektora  repr
Programów Unijnych, Miasto i Gminę Serock reprezentował Wiceburmistrz Józef 
Zając, a także Skarbnik Powiatu Legionowskiego Grażyna Szczubełek, 
Przewodniczący Rady Powiatu Legionowskiego Szymon Rosiak, Członek Zarzą
Powiatu Legionowskiego Waldemar Jaroń, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju 
Społecznego Mirosław Pachulski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Serock Artur 
Borkowski. Szacownych Gości podejmował Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Serocku Lesław Kozań.
Uczniowie z upragnieniem oczekiwali na akt podpisania umowy, ponieważ od tego 
momentu mogły  być realizowane szkolenia zawodowe, zajęcia pozalekcyjne, 
wyjazdy studyjne, które wymagały  finansowych nakładów. 
- Podpisana dzisiaj umowa n
szkoleniową tej placówki. Mam nadzieję, że zbliży młodych ludzi do zdobycia dobrej 
pracy po zakończeniu edukacji.
priorytetów naszego powiatu. Za środki europejsk
kadry dydaktycznej podległej nam placówki 
Legionowskiego Jan Grabiec
- Dzisiejsze spotkanie – uroczyste zawarcie umowy w ramach funduszy europejskich 
przekonuje jak ważne jest łączenie systemu eduka
trudnościom w znalezieniu pracy przez młodzież powiatu legionowskiego. Projekt 
wychodzi naprzeciw potrzebie zintensyfikowania wsparcia szkół zawodowych 
znikających z mapy edukacyjnej. Projekt jest konkurencyjny, bowiem dz
kierunki kształcenia nie do końca odpowiadają wymaganiom , jakie stawia 
gospodarka – podkreślił Wicemarszałek 
- Gratuluję sięgania po możliwość kształcenia młodzieży nowoczesnymi środkami, 
jakimi są fundusze europejskie. Szkoł
szkoleń i dodatkowych praktycznych zajęć. Musimy dłużej pracować, a przez to 
uczyć się przez całe życie. To wymaganie dzisiejszego postępu cywilizacyjnego, 
któremu ten projekt wychodzi naprzeciw 
Zastępca Dyrektora Mazowieckiej  Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
 
Projekt pt. „Dobry start w zawodową przyszłość”, którego Beneficjentem jest Powiat 
Legionowski realizowany jest w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
 w Serocku ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
Wsparciem objętych jest 45 uczniów i uczennic (obecnie 20 dziewcząt i 25 
chłopców), którzy kształcą się w następujących  zawodach: technik hotelarstwa, 
technik logistyk, technik żywienia i gospodarstwa domowego.
Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości oferty edukacyjnej i
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w realizacji projektu  „Dobry start w zawodową przyszłość”
wiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. 

Oficjalne podpisanie umowy dotyczącej  projektu unijnego pt. „Dobry start w 
zawodową przyszłość” nastąpiło 20 kwietnia 2012 roku  w Powiatowym  Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. 

cnością zaszczycili szkołę włodarze Powiatu Legionowskiego 
Jan Grabiec, Wicestarosta Robert Wróbel, ze strony Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego – Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski, Elżbieta 

Zastępca Dyrektora  reprezentowała Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych, Miasto i Gminę Serock reprezentował Wiceburmistrz Józef 
Zając, a także Skarbnik Powiatu Legionowskiego Grażyna Szczubełek, 
Przewodniczący Rady Powiatu Legionowskiego Szymon Rosiak, Członek Zarzą
Powiatu Legionowskiego Waldemar Jaroń, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju 
Społecznego Mirosław Pachulski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Serock Artur 
Borkowski. Szacownych Gości podejmował Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół 

erocku Lesław Kozań. 
Uczniowie z upragnieniem oczekiwali na akt podpisania umowy, ponieważ od tego 
momentu mogły  być realizowane szkolenia zawodowe, zajęcia pozalekcyjne, 
wyjazdy studyjne, które wymagały  finansowych nakładów.  

Podpisana dzisiaj umowa na unijne dofinansowanie pozwoli wzbogacić ofertę 
szkoleniową tej placówki. Mam nadzieję, że zbliży młodych ludzi do zdobycia dobrej 
pracy po zakończeniu edukacji. Dbanie o wykształcenie młodzieży  to jeden z 
priorytetów naszego powiatu. Za środki europejskie wspomagamy także rozwój 
kadry dydaktycznej podległej nam placówki – powiedział Starosta Powiatu 

Jan Grabiec. 
uroczyste zawarcie umowy w ramach funduszy europejskich 

przekonuje jak ważne jest łączenie systemu edukacji z rynkiem pracy. Przeciwdziała 
trudnościom w znalezieniu pracy przez młodzież powiatu legionowskiego. Projekt 
wychodzi naprzeciw potrzebie zintensyfikowania wsparcia szkół zawodowych 
znikających z mapy edukacyjnej. Projekt jest konkurencyjny, bowiem dz
kierunki kształcenia nie do końca odpowiadają wymaganiom , jakie stawia 

podkreślił Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski. 
Gratuluję sięgania po możliwość kształcenia młodzieży nowoczesnymi środkami, 

jakimi są fundusze europejskie. Szkoła proponuje swoim uczniom szeroki wachlarz 
szkoleń i dodatkowych praktycznych zajęć. Musimy dłużej pracować, a przez to 
uczyć się przez całe życie. To wymaganie dzisiejszego postępu cywilizacyjnego, 
któremu ten projekt wychodzi naprzeciw -  podsumowała  Elżbieta Szymanik
Zastępca Dyrektora Mazowieckiej  Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Projekt pt. „Dobry start w zawodową przyszłość”, którego Beneficjentem jest Powiat 
Legionowski realizowany jest w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Serocku ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Wsparciem objętych jest 45 uczniów i uczennic (obecnie 20 dziewcząt i 25 
chłopców), którzy kształcą się w następujących  zawodach: technik hotelarstwa, 

echnik żywienia i gospodarstwa domowego. 
Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości oferty edukacyjnej i
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Oficjalne podpisanie umowy dotyczącej  projektu unijnego pt. „Dobry start w 
zawodową przyszłość” nastąpiło 20 kwietnia 2012 roku  w Powiatowym  Zespole 

cnością zaszczycili szkołę włodarze Powiatu Legionowskiego -  Starosta 
Jan Grabiec, Wicestarosta Robert Wróbel, ze strony Urzędu Marszałkowskiego 

Wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski, Elżbieta 
ezentowała Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 

Programów Unijnych, Miasto i Gminę Serock reprezentował Wiceburmistrz Józef 
Zając, a także Skarbnik Powiatu Legionowskiego Grażyna Szczubełek, 
Przewodniczący Rady Powiatu Legionowskiego Szymon Rosiak, Członek Zarządu 
Powiatu Legionowskiego Waldemar Jaroń, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju 
Społecznego Mirosław Pachulski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Serock Artur 
Borkowski. Szacownych Gości podejmował Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół 

Uczniowie z upragnieniem oczekiwali na akt podpisania umowy, ponieważ od tego 
momentu mogły  być realizowane szkolenia zawodowe, zajęcia pozalekcyjne, 

a unijne dofinansowanie pozwoli wzbogacić ofertę 
szkoleniową tej placówki. Mam nadzieję, że zbliży młodych ludzi do zdobycia dobrej 

Dbanie o wykształcenie młodzieży  to jeden z 
ie wspomagamy także rozwój 
powiedział Starosta Powiatu 

uroczyste zawarcie umowy w ramach funduszy europejskich 
cji z rynkiem pracy. Przeciwdziała 

trudnościom w znalezieniu pracy przez młodzież powiatu legionowskiego. Projekt 
wychodzi naprzeciw potrzebie zintensyfikowania wsparcia szkół zawodowych 
znikających z mapy edukacyjnej. Projekt jest konkurencyjny, bowiem dzisiaj 
kierunki kształcenia nie do końca odpowiadają wymaganiom , jakie stawia 

 
Gratuluję sięgania po możliwość kształcenia młodzieży nowoczesnymi środkami, 

a proponuje swoim uczniom szeroki wachlarz 
szkoleń i dodatkowych praktycznych zajęć. Musimy dłużej pracować, a przez to 
uczyć się przez całe życie. To wymaganie dzisiejszego postępu cywilizacyjnego, 

żbieta Szymanik 
Zastępca Dyrektora Mazowieckiej  Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 

Projekt pt. „Dobry start w zawodową przyszłość”, którego Beneficjentem jest Powiat 
Legionowski realizowany jest w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Serocku ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Wsparciem objętych jest 45 uczniów i uczennic (obecnie 20 dziewcząt i 25 
chłopców), którzy kształcą się w następujących  zawodach: technik hotelarstwa, 

Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości oferty edukacyjnej i  
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podwyższenie kompetencji zawodowych uczestników, a także zwiększenie ich szans 
na zatrudnienie na wymagającym rynku pracy.
 Do chwili obecnej odbyło się profesjonalne szkolenie barmańskie
szkolenie z doradztwa grupowego,
„Smacznie i profesjonalnie na Kaszubach i Pomorzu” w dniach 11 
roku dla 30 Beneficjentów Ostateczny
największe centra logistyczne w Wielkopolsce” dla 15 uczniów w dniach 28
2012 r., ponadto odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęcia pozalekcyjne z 
języków obcych, warsztaty kulinarne pn. „Kuchnie świata” oraz 
doradztwo zawodowe. 
W ramach projektu zakupiono sprzęt gastronomiczny potrzebny do prowadzenia 
warsztatów kulinarnych, 30 kompletów profesjonalnych strojów kucharskich, trzy 
komputery przenośne, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, pona
komputerowy do wyposażenia biura projektu, aparat fotograficzny oraz szafę na 
dokumenty. 
Planowane są szkolenia: z gospodarki magazynowej
jezdniowych z napędem silnikowym, wyjazdy studyjne 
nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych.
Projekt uzyskał dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Progra
Operacyjnego Kapitał Ludzki
regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego. 
Całkowita wartość projektu: 357
  
Koordynator projektu: Jolanta Bulwicka
 

Szkolenie barmańskie 
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podwyższenie kompetencji zawodowych uczestników, a także zwiększenie ich szans 
na zatrudnienie na wymagającym rynku pracy. 

dbyło się profesjonalne szkolenie barmańskie, szkolenie HACCP, 
szkolenie z doradztwa grupowego, zorganizowane zostały dwa wyjazdy studyjne: 
„Smacznie i profesjonalnie na Kaszubach i Pomorzu” w dniach 11 -
roku dla 30 Beneficjentów Ostatecznych oraz wyjazd pod nazwą „Poznajemy 
największe centra logistyczne w Wielkopolsce” dla 15 uczniów w dniach 28
2012 r., ponadto odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęcia pozalekcyjne z 
języków obcych, warsztaty kulinarne pn. „Kuchnie świata” oraz 

W ramach projektu zakupiono sprzęt gastronomiczny potrzebny do prowadzenia 
warsztatów kulinarnych, 30 kompletów profesjonalnych strojów kucharskich, trzy 
komputery przenośne, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, pona
komputerowy do wyposażenia biura projektu, aparat fotograficzny oraz szafę na 

z gospodarki magazynowej, baristy oraz kierowca wózków 
m silnikowym, wyjazdy studyjne   oraz zajęcia 

nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych. 
Projekt uzyskał dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i ko

9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

Całkowita wartość projektu: 357 312,30 zł. 

Koordynator projektu: Jolanta Bulwicka- Osińska 
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podwyższenie kompetencji zawodowych uczestników, a także zwiększenie ich szans 

szkolenie HACCP, 
zorganizowane zostały dwa wyjazdy studyjne: 

-14 czerwca 2012 
ch oraz wyjazd pod nazwą „Poznajemy 

największe centra logistyczne w Wielkopolsce” dla 15 uczniów w dniach 28-29 maja 
2012 r., ponadto odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęcia pozalekcyjne z 
języków obcych, warsztaty kulinarne pn. „Kuchnie świata” oraz indywidualne 

W ramach projektu zakupiono sprzęt gastronomiczny potrzebny do prowadzenia 
warsztatów kulinarnych, 30 kompletów profesjonalnych strojów kucharskich, trzy 
komputery przenośne, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, ponadto sprzęt 
komputerowy do wyposażenia biura projektu, aparat fotograficzny oraz szafę na 

baristy oraz kierowca wózków 
oraz zajęcia  komputerowe z 

Projekt uzyskał dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez 
mów Unijnych w ramach Programu 

wykształcenia i kompetencji w 
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
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