
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadania finansowane lub dofinansowane 
z budżetu państwa: 

 

 
1. Remont boiska w Zespole Szkół w Dobczycach w ramach projektu „Małopolskie 

boiska”.  
Całkowita wartość zadania: 444 344,00 zł  
Dotacja z Województwa Małopolskiego:194 542,00 zł  
Wkład własny Starostwa Powiatowego w Myślenicach: 249 802,00 zł 

 
Prace polegały na wymianie nawierzchni asfaltowej na syntetyczno-poliuretanową, 

montażu piłko-chwytów, przygotowaniu podłoża pod montaż sprzętu sportowego, 

oznaczeniu linii boiska, umieszczeniu w nawierzchni logo Województwa Małopolskiego. 

 
2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.02 Rozwój Kształcenia Zawodowego, 

Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie Zawodowe Uczniów– SPR. 

 

Zadanie: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie  
Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E – Elektryczno– Elektronicznej przy Zespole  
Szkół w Dobczycach”  
Całkowita wartość zadania: 1 440 072,00 zł  
Środki UE: 1 224 061,20 zł  
Środki Budżetu Państwa: 72 003,60 zł  
Wkład własny Powiatu Myślenickiego: 144 007,20 zł 

 

Utworzono CKZ przy ZS w Dobczycach co wpłynęło na podniesienie kompetencji 

zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do 

potrzeb rynku pracy , poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą 

współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów kształcących się w 

szkołach zawodowych na zatrudnienie. W ramach CKZ uczniowie oraz nauczyciele mają 

możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji poprzez uczestnictwo w 

kursach i szkoleniach branżowych a także w stażach i praktykach w zakładach pracy. 
 

 

3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.02 Rozwój Kształcenia 

Zawodowego, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie Zawodowe Uczniów– SPR. 



Zadanie: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój 

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E – Elektryczno– Elektronicznej przy Zespole 

Szkół w Dobczycach”  
Całkowita wartość zadania: 2 035 680,00zł,  
Środki UE: 1 730 328,00  zł,  
Środki Budżetu Państwa: 101 784,00 zł  
Wkład własny Powiatu Myślenickiego: 203 568,00 zł . 

 

Rozwijano CKZ przy ZS w Dobczycach co wpłynęło na podniesienie kompetencji 

zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do 

potrzeb rynku pracy , poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą 

współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów kształcących się w 

szkołach zawodowych na zatrudnienie. W ramach CKZ uczniowie oraz nauczyciele mają 

możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji poprzez uczestnictwo w 

kursach i szkoleniach branżowych a także w stażach i praktykach w zakładach pracy. 

 

4. Program: „Aktywna Tablica” Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnej na 

lata 2020- 2024 

 

Zadanie: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój w 

zakresie technologii w zakresie informacyjno- komunikacyjnej  
Całkowita wartość zadania: 52 500,00zł,   
Środki Budżetu Państwa: 42 000,00 zł  
Wkład własny Powiatu Myślenickiego: 10 500,00 zł . 

 

Pomoce dydaktyczne zostały zakupione do szkoły: I Liceum Ogólnokształcące w 

Dobczycach, Technikum nr 1 w Dobczycach, Branżowa Szkoła I Stopnia w Dobczycach ul 

Szkolna 20a 32-410 Dobczyce 

  


