
OPIS WYKONANEGO ZAKRESU RZECZOWEGO Z REALIZACJI  

        PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH 

                     W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3 

                     im. ADAMA KOCURA W    KATOWICACH. 

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM OD 1.01.2017r. DO 30.09.2017r 

 

W ZSZ Nr3 im. A. Kocura w Katowicach realizowane są 4 projekty unijne: 

 

 

1.  Erasmus+ ; projekt pn. „Uczniowie ZSZ Nr3 w Katowicach u progu europejskiej kariery 

zawodowej”- dla uczniów- okres realizacji: 31.12.2015 – 30.12.2017 

- w stażach zagranicznych  organizowanych na przełomie luty/marzec 2017r. uczestniczyło 13 

uczniów pod opieką 2 nauczycieli, 

- zrealizowano wszystkie zaplanowane szkolenia, zakupiono materiały biurowe 

- do zakończenia projektu pozostało podsumowanie i przesłanie raportów 

2. Erasmus+ ; projekt pn. „Europejski wymiar edukacji w ZSZ Nr3 w Katowicach”- dla nauczycieli  

        - okres realizacji: 31.12.2015 - 30.12.2017  
 -od 27 maja do o3 czerwca 2017r.  II grupa 8 nauczycieli  wyjechała do Hiszpanii na warsztaty   

   dotyczące odnawialnych źródeł energii. 

- do zakończenia projektu pozostało podsumowanie i przesłanie raportów 

   3. EFS projekt pn. „Moje wybory – moje kwalifikacje – moje zawodowe perspektywy. 

        Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych”, w ramach poddziałania 11.2.1 – 

        Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

        Śląskiego na lata 2014-2020; okres realizacji od 09.2016 do 31.12. 2018 

     - zrealizowano  następujące zadania: 

        1)   Przygotowano i podpisano wszystkie umowy z wykonawcami kursów dla uczniów 

               zaplanowanych do czerwca 2017r. 

2) Przeprowadzono kurs programowania sterowników PLC ( 3 uczniów) 

3) Przeprowadzono kurs uprawnień elektrycznych SEP(18 uczniów) 

4) Zrealizowano kurs projektowania i symulacji układów elektronicznych CAD(2 uczniów) 

5) Odbył się kurs montażu instalacji fotowoltaicznych( 10 uczniów) 

6) Dla 6 uczennic przeprowadzono kurs prowadzenia księgi przychodów i rozchodów 

7) Kolejna grupa uczniów aplikujących doprojektuj uczestniczyła w warsztatach samokształcenia 

i doradztwa zawodowego (44 uczniów) 

8) Przygotowano i podpisano umowy dla Zespołu Roboczego 

9) Przygotowano i podpisano umowy na staże i praktyki uczniowskie, które odbyły się od 26 

czerwca 2016r. do20 lipca, zakupiono odzież ochronną dla stażystów i praktykantów, 

wypłacono stypendia stażowej wynagrodzenia opiekunów. 

10) Skierowano do ZDZ Katowice- oddział Chorzów nauczyciela na Kurs spawalniczy MIG/TIG. 

Kurs MIG zakończono, zapłacono – nauczyciel otrzymał świadectwo. Od 02.10.2017r. 

rozpoczyna się kurs spawania metodą TIG. 



11) Złożono dokumenty na studia podyplomowe dla nauczyciela w Instytucie Studiów 

Podyplomowych w Tychach – kierunek Odnawialne Źródła Energii 

12) Zakupiono wyposażenie biura projektowego- szafę, drukarkę, niszczarkę oraz tablicę 

multimedialną na zajęcia kursowe 

W systemie LSI projektu wpisanych jest 82 uczniów i 1 nauczyciel. Łącznie z praktykami i stażami 

na półmetku projektu formami kursowymi objęto już 42 uczniów( niektórzy z nich zdobyli 

dodatkowe kwalifikacje na 2 i 3 kursach). 37 uczniów zakończyło swój udział w projekcie ze 

względu na ukończenie szkoły. 

 

4. EFRR projekt pn. „Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo 

        dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach” w ramach poddziałania: 12.2.1 

        Infrastruktura  kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego; okres realizacji  

        od 12.02.2015do 31.12.2017. Nr projektu WND-RPSL.12.02.01-24-046B/16-001 

 

Wszystkie postępowania przetargowe zakończono 

Lp. Nazwa zadania Nr umowy  Stan postępowania  

1. Modernizacja budynku warsztatów 
szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 
3 im. Adama Kocura w Katowicach do 
potrzeb pracowni kształcenia 
zawodowego. 

ZSZ3/08/17/EFRR/1 zakończono 

2. Wyposażenie stanowisk 

nauczycielskich w urządzenia 
wielofunkcyjne w pracowniach 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w 
Katowicach 

ZSZ3/08/17/EFRR/3 zakończono 

3. Wyposażenie stanowisk 
nauczycielskich w projektor z tablicą  
interaktywną   

ZSZ3/08/17/EFRR/6 
 

zakończono 

4. Wyposażenie stanowisk 

nauczycielskich i uczniowskich w  
pracowniach Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 3 w Katowicach – 
sprzęt komputerowy 

ZSZ3/07/17/EFRR/4 
 

zakończono 

5. Wyposażenie stanowisk 
dydaktycznych w „Warsztatach 
szkolnych, pracownia mechatroniki, 
pracownia maszyn górniczych” - 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w 
Katowicach w narzędzia i/lub 
maszyny.  
Zamówienie udzielane w  trzech 
częściach: 
  

  

 I część – wyposażenie warsztatów 
szkolnych w  maszyny do metalu 

ZSZ3/09/17/EFRR/8 
 
 

zakończono 



 II część – wyposażenie warsztatów 
szkolnych w maszyny do drewna 

ZSZ3/09/17/EFRR/9 
 

 III część – wyposażenie warsztatów 
szkolnych w sprzęt i urządzenia do 
spawania  
 

ZSZ3/09/17/EFRR/7 
 

zakończono 

6. Wyposażenie stanowisk 
dydaktycznych w pracowniach 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w 
Katowicach w sprzęt pomiarowy, 
elektrotechniczny i 
elektromaszynowy   

  

 Część I. – przyrządy pomiarowe do: 
pracowni elektryczno elektronicznej, 
pracowni instalacji elektrycznych, 
pracowni maszyn elektrycznych, 
pracowni instalacji elektronicznych 

ZSZ3/09/17/EFRR/10 zakończono 

 Część II. - Urządzenia elektroniczne 
do pracowni instalacji i eksploatacji 
urządzeń elektronicznych 

ZSZ3/09/17/EFRR/11 zakończono 

 Część III.-  Wyposażenie stanowisk 
dydaktycznych w pracowniach 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w 
Katowicach w sprzęt 
elektrotechniczny do pracowni: 
elektryczno elektronicznej, pracowni 
instalacji elektrycznych, pracowni 
maszyn elektrycznych. 

ZSZ3/09/17/EFRR/7 
 

zakończono 

 Część IV.   Sprzęt geodezyjny do 
pracowni eksploatacji złóż 

ZSZ3/09/17/EFRR/12 zakończono 

7. Szafy narzędziowe ZSZ3/09/17/EFRR/7 
 

zakończono 

Kwota wydatków ogółem 1 467 701,00zł 

 Zrealizowano wszystkie dostawy sprzętu , zapłacono faktury zgodnie z terminem realizacji 

projektu do 31.12.2017r. 

                                                                                              

 

                                                                                             Dyrektor ZSZ3      Mirosław Kowalski 

 


