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Opis ścieżek wsparcia dla Uczestników Projektu 

 
Program rozwoju kształcenia zawodowego uczniów w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 kształcących 

się w zawodach:  
 

 w branży handlowo-spożywczej (sprzedawca, cukiernik lub piekarz); 

 w grupie elektryczno-mechanicznych i stolarskich (elektromechanik, elektryk, 

operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, 

elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn 

i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, stolarz lub tapicer) 

  

 

Zadania realizowane będą przez kolejne dwa lata szkolne (2021/2022 i 2022/2023). Każdego roku przewidziana 

jest realizacja indywidualnej ścieżki wsparcia dla wytypowanych w procesie rekrutacji uczniów (w roku szkolnym 

2021/2022 dwudziestu uczniów kształcących się w zawodach w branży handlowo-spożywczej i dwunastu 

uczniów kształcących w grupie zawodów elektryczno-mechanicznych i stolarskich, a w roku szkolnym 

2022/2023 dziesięciu uczniów kształcących się w zawodach w branży handlowo-spożywczej i sześciu uczniów 

kształcących w grupie zawodów elektryczno-mechanicznych i stolarskich). 

Zadania mają na celu rozwinięcie dotychczas zdobytych wiadomości i umiejętności, wykraczających poza 

zakres kształcenia zawodowego opisanego w podstawie programowej. 

 
W I etapie programu rozwoju dla każdego Uczestnika przewidziano indywidualne spotkania z doradcą 

zawodowym (5 godzin), ukierunkowane na jego rozwój zawodowy.  

Następnie każdy Uczestnik weźmie udział w grupowych zajęciach (6 godzin) poprowadzonych przez doradcę 

zawodowego, w trakcie, których zdobędzie lub poszerzy wiedzę, w szczególności z zakresu poruszania się 

po rynku pracy. Wszystkie zajęcia z doradztwa zawodowego odbywać się będą na terenie szkoły. 

 
W II etapie programu rozwoju, Uczestnicy Projektu otrzymają wsparcie w postaci udziału w kursach mających na 

celu poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych, a przez to uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych 

stosownym dokumentem.  

Zaplanowane kursy obejmą moduły z zakresu: 

• barmana - baristy - dla uczniów kształcących się w zawodzie sprzedawca, cukiernik lub piekarz, 

• spawania spoin pachwinowych w osłonie gazów metodą TIG 141-8 - dla uczniów kształcących się 

w zawodzie elektromechanik, elektryk, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, 

elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych, stolarz lub tapicer.  

 

Wszystkie kursy odbędą się na terenie miasta Koszalina. 

 

 


