
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. 

Lektor: Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 szkoły średnie z naszego regionu rozwijają swoją ofertę edukacyjną. Jest z nami Pani 

Agnieszka Dziedzic, nauczyciel oraz koordynator projektów Zespołu Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila 

Norwida w Świdniku. Na co otrzymali Państwo unijne wsparcie? 

Agnieszka Dziedzic: Zespół Szkół nr 1 w Świdniku realizuje już czwartą edycję projektu pod nazwą 

„Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu”. Otrzymaliśmy wsparcie na szkolnictwo zawodowe, 

wyposażenie pracowni, na szkolenia dla uczniów, dla  nauczycieli jak również na staże zawodowe. W 

sumie otrzymaliśmy ponad 6 milionów złotych na te cztery edycje. 

Lektor:  Można śmiało stwierdzić, że stawiają Państwo na kształcenie fachowców. Jak zyskała szkoła 

na realizacji tych projektów? 

Agnieszka Dziedzic:  Szkoła w ramach realizacji projektów unijnych w branży zawodowej organizuje 

kursy zawodowe zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Do tej pory zrealizowaliśmy takie kursy 

jak logistyk-spedytor, kelner, barman jak również kursy obsługi wózków widłowych czy prawa jazdy 

dla uczniów. Oprócz tego zakupiliśmy profesjonalny sprzęt do pracowni hotelarskiej, obsługi klienta, 

pracowni logistycznej. Stworzyliśmy również salę konferencyjną dzięki również zakupom 

finansowany z Unii Europejskiej. Oprócz tego że uczniowie zdobywają zawody mają możliwość 

ukończyć kurs kwalifikacyjny bądź szkolenie, które kończy się również certyfikatem i zdobyciem 

drugiego zawodu. 

Po ukończeniu czwartej edycji projektu skorzysta ponad 500 uczniów. Większość uczniów którzy 

chodzą do nas do szkoły właśnie korzysta z tych projektów unijnych. 

Lektor:  Jest z nami również uczennica II klasy technik logistyk. Dlaczego wybrałaś taki kierunek 

kształcenia ?  

Milena Kuś: My logistycy właśnie mamy możliwość zrobić kurs na prawo jazdy kategorii B 

całkowicie za darmo oraz uprawnienia na wózki widłowe gdzie teraz właśnie w pracy logistyka to jest 

bardzo ważne. Dzięki stażom uzyskujemy oczywiście większe doświadczenie i samo to że możemy 

przeszkolić to czego się nauczyliśmy w szkole tak z książek i na lekcjach poznać w praktyce.  

Agnieszka Dziedzic:  Na pewno tutaj taka sytuacja jako szkoły i uczniów jest o wiele lepsza niż 

szkół, które nie korzystają z tych środków. 

Marszałek Jarosław Stawiarski:  Dzięki Lubelskiej funduszom europejskim wspólnie rozwijamy 

nasze województwo zobacz więcej na rpo.lubelskie.pl serdecznie Zapraszam Jarosław Stawiarski 

marszałek województwa Lubelskiego  

Lektor: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 


