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„Najlepszy w zawodzie” 
Od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2015 roku Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza 
Kościuszki w Koszalinie będzie realizował projekt, pn. „Najlepszy w zawodzie” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności 
i jakości szkolnictwa zawodowego.  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Liderem Projektu jest Województwo Zachodniopomorskie/Wojewódzki Urząd Pracy 
w Szczecinie.  
Partnerem Projektu jest 14 powiatów z terenu województwa zachodniopomorskiego. 
Gmina Miasto Koszalin Projekt realizuje wspólnie z 5 zespołami szkół, w których 
zorganizowane są szkoły uczestniczące w Projekcie. 
 
Celem Projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej 12 szkół 
zawodowych z Koszalina poprzez realizację w tych placówkach programów rozwojowych 
oraz staży zawodowych, służących podniesieniu zdolności 458 uczniów do przyszłego 
zatrudnienia. 

 
Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 8 w Koszalinie zakłada, że 
uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia: 

1. kursy/szkolenia, zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy i nabycie 
nowych umiejętności praktycznych, a przez to uzyskanie nowych 
kwalifikacji, potwierdzonych stosownym certyfikatem;  

2. poradnictwo zawodowe, a w tym: 
a. grupowe doradztwo zawodowe, czyli zajęcia prowadzone przez doradcę 

zawodowego w trakcie, których uczestnicy Projektu będą zdobywać 
lub poszerzać wiedzę, w szczególności z zakresu poruszania się po 
rynku pracy; 

b. indywidualne doradztwo zawodowe, czyli indywidualne spotkania 
uczestnika Projektu z doradcą zawodowym, ukierunkowane na jego 
rozwój zawodowy. 
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Kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia  
realizowane w ramach Projektu przez Zespół Szkół nr 8 

Warsztaty z zakresu dekorowania wyrobów cukierniczych: 

• rekrutacją objęci będą uczniowie Technikum Zawodowego nr 2 (zawód: 
technik technologii żywności) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
nr 2 (zawód: cukiernik) – łącznie 20 uczniów; 

• terminy wyjazdów: 
      I grupa  01.06. - 06.06.2014r.,  II grupa 05.10. - 10.10.2014r.;  
• Projekt przewiduje organizację dwóch 5-dniowych warsztatów, dla dwóch 

grup 10-osobowych (w sumie 20 uczniów), pod opieką 2 nauczycieli 
z ZS8; 

• program warsztatów obejmuje szkolenie praktyczne w zakresie technik 
zdobienia wyrobów cukierniczych, m.in.: dekoracji z karmelu, czekolady, 
marcepana, techniki lustrzanego odbicia i dekoracji żelowych; 

• Projekt zakłada sfinansowanie uczestnikom warsztatów szkolenia oraz 
odzieży roboczej, a w przypadku warsztatów organizowanych poza 
miastem Koszalin, uczniowie będą mieli zapewniony transport, nocleg, 
a także wyżywienie, bilety komunikacji miejskiej i ubezpieczenie; 

• uczniowie zakwalifikowani do Projektu obowiązkowo odbędą 5 godzin 
spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym w ZS8 w Koszalinie. 

Indywidualne doradztwo zawodowe: 

• wsparciem objęci zostaną wszyscy zainteresowani uczniowie według 
kolejności zgłoszeń. 

Grupowe doradztwo zawodowe: 

• wsparciem objęci zostaną uczniowie wszystkich klas kończących naukę 
w ZS8 w roku szkolnym 2014/15.   

 
Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji, wymagane dokumenty rekrutacyjne 
oraz kryteria naboru omawiają odrębne dokumenty, dostępne na stronie 
internetowej szkoły  www.zs8.koszalin.pl. 
 
Kontakt 
Szkolny Koordynator Projektu - mgr Dominika Majkowska 
Biuro Projektu znajduje się na I piętrze w sali 25. 


