Sprawozdanie z realizowanego projektu systemowego pn. „Pomorskie
dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania
rynku pracy” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie, w
roku szkolnym 2012 / 2013 (od 01.12.2012r. do 30.06.2013r.).
W projekcie na dzień 30.06.2013r. udział wzięło w sumie 112 uczniów
naszej szkoły, tj.:
20 uczniów technikum kl. II – technik mechanik/handlowiec;
19 uczniów technikum kl. III – technik mechanik/handlowiec;
19 uczniów technikum kl. IV – technik mechanik/handlowiec;
26 uczniów kl. I zasadniczej szkoły zawodowej (wielozawodowej – w
różnych zawodach );
28 uczniów kl. II zasadniczej szkoły zawodowej (wielozawodowej – w
różnych zawodach).
W tym roku szkolnym, odbyło 10 uczniów technikum, kurs języka
niemieckiego i je zakończyło, w terminie luty-kwiecień 2013r.
W maju 2013r., 10 uczennic technikum i ZSZ rozpoczęło kurs wizażu i
zakończyło go – zajęcia odbywały się w naszej szkole.
Skierowano 3 uczniów ZSZ na kurs prawa jazdy kat. B, jaki się
obecnie odbywa w pobliskiej szkole ZSZ w Malachnie i ma się zakończyć w
wakacjach.
Dwoje uczniów technikum zdobyło uprawnienia elektroenergetyczne
SEP do 1kV.
Od 01września 2012r do 28.06.2013r., 28 uczniów kl. II ZSZ rozpoczęło
certyfikowane zajęcia praktyczne w swoich zakładach pracy, z którymi
podpisali umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i zakończyło je.
W maju 2013r. odbyły się czterotygodniowe praktyki zawodowe dla 19
uczniów klasy III technikum handlowego i mechanicznego.
Zaplanowano też w czerwcu 2013r. kursy dwóch grup warsztatów
doradztwa zawodowego, tj. 20 uczniów II klasy technikum, które się
zakończyły w czerwcu 2013r.
Obecnie trwają kursy spawalnicze MAG 135 dla 4 uczniów i obsługi
wózków widłowych dla 1 ucznia i maja się zakończyć w lipcu 2013r.
Z projektu systemowego należy wyłączyć 18 uczniów klasy IV
technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2013r. (zostanie tylko jedna
osoba Tobiasz Milewski z kl. IV T do czasu zakończenia kursu spawalniczego
MAG.)
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