
Magazyn „Lubelskie Fundusze Europejskie” . 

Przekonaj się w 180 sekund jak Fundusze Europejskie zmieniają 
Twoje życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku realizuje szereg projektów – mówi Aneta 
Jabłońska – Ośka, dyrektor placówki. Jednym z nich jest projekt pod 
nazwą „Pewnym krokiem w przyszłość”. Ukierunkowany jest na współpracę z 
lokalnymi przedsiębiorcami jak również daje młodzieży możliwość odnalezienia 
się na rynku pracy. 

 

Jestem uczennicą klasy Technikum o profilu hotelarstwo. Brałam udział w stażu, 
nauczyliśmy się kontaktu z klientami, jak przyjmować zamówienia, jak 
przygotować ładnie salę, jak zadbać o najdrobniejsze szczegóły i wielu 
przydatnych rzeczy, które mogą przydać nam się również w pracy. 

 

Działania jakie są przewidziane to dodatkowe zajęcia specjalistyczne – Paweł 
Porębski, koordynator projektu. Drugi obszar to wsparcie dla uczniów 
zwiększające ich szanse na rynku pracy. I tutaj projekt przewiduje, że nabędą 
uczniowie dodatkowe kwalifikacje. Trzecie działanie jakie jest realizowane to 
współpraca z pracodawcami, organizacja płatnych staży i praktyk. Staże są 
kierowane dla uczniów Technikum, a praktyki dla klas Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej i I-stopnia Szkoły Branżowej. Otrzymują za zrealizowanie tego 
stażu, praktyki sami uczniowie, stypendium. 

 

Jestem uczniem klasy III Technikum, odbyłem staż w zakładzie MPK oraz kursy 
doskonalące. Miałem możliwość praktycznie realizować naprawę i obsługę 
pojazdów samochodowych takich jak busy, autobusy. Staż pozwolił mi poznać 
pracę w regularnych warunkach zakładu pracy. 

 

Takim istotnym elementem podnoszącym jakość pracy szkoły jest także 
kierowanie nauczycieli na studia podyplomowe i kursy doskonalące – dodaje 
Pan Paweł Porębski.  

 

Kraśnicki projekt „Start w przyszłość” to jeden z wielu projektów realizowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Rafał Sobiech, zastępca 



dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Na ten cel Zarząd Województwa Lubelskiego przeznaczył 
dotychczas 160 milionów złotych. Jest to tylko część alokacji, która będzie 
wspierać szkoły zawodowe. Całość kwoty przewidzianej w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego to ponad 300 milionów 
złotych. Dzięki projektom, szkoły mogą zapewnić uczniom kształcenie w miejscu 
pracy, zmodernizować bazę dydaktyczną, zaproponować nauczycielom 
kształcenie i dokształcanie w kierunkach związanych z rynkiem pracy jak również 
wyposażenie warsztatów szkolnych. Najbliższy konkurs dla szkół zawodowych 
zaplanowany jest na koniec września bieżącego roku. 

Razem rozwijajmy województwo lubelskie. Zobacz więcej 
na rpo.lubelskie.pl i facebooku Lubelskie Fundusze Europejskie. 
Polecam Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. 

Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 

http://rpo.sam3.pl/
https://www.facebook.com/LubelskieFunduszeEuropejskie/

