
 

Projekt „Zawodowcy z Żółkiewki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, 
kwalifikacje i kompetencje. Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe. 

W dniu 17.10.2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została 
podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pt. „Zawodowcy z Żółkiewki” w ramach 
działania 12.4 Kształcenie zawodowe. 

Umowę podpisali przedstawiciele Zarządu Województwa Lubelskiego: Pan Jarosław 
Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego , Pan Dariusz Stefaniuk - Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie: 
Pan Marek Nowosadzki – Wicestarosta Krasnostawski, Pan Janusz Cięciera – Skarbnik 
Powiatu oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Żółkiewce Pan Stanisław Rogalski. 
Projekt na kwotę 710 707,51 zł,  będzie realizowany od: 2019-09-02 do: 2021-08-31. 
W zaplanowanych działaniach będą uczestniczyć uczniowie Technikum w zawodach: technik 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ekonomista oraz nauczyciele przedmiotów 
zawodowych i praktycznej nauki zawodu. 
W ramach projektu zostanie unowocześniona baza dydaktyczna w pracowniach: 
- pracownia agrotroniki będzie wyposażona w nowoczesny symulator pracy maszyn 
rolniczych oraz oprogramowanie do telematyki,  
- pracownia ekonomiczno - rachunkowa zostanie wyposażona o najnowsze urządzenia 
techniczne i komputerowe. 
Ponadto uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje i uprawnienia zwiększające ich szanse na 
rynku pracy poprzez uczestnictwo w kursach: 

 Spawanie w osłonie gazów metodą MAG 
 Kierowca operator wózków jezdniowych 
 Chemizacyjny 
 Asystent samodzielnego księgowego   
 Kasjer- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 

Odbywać się będą dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzupełnianie 
wiedzy i rozwijanie umiejętności zawodowych i językowych i matematycznych. 
Zaplanowano szereg wyjazdów dydaktycznych do zakładów produkcyjnych w branży 
mechanicznej oraz instytucji ekonomicznych i bakowych. 
Uczniowie technikum będą odbywać płatne staże zawodowe u pracodawców w branży 
mechanicznej i ekonomicznej za co otrzymają stypendium stażowe oraz dodatkowo zwrot 
kosztów dojazdu, ubranie ochronne, ubezpieczenie. 
 
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w realizacji wymienionych zadań powinni zgłosić się do 
koordynatora projektu aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. 


