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Nasza szkoła
Zespół Szkół Technicznych  im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Czartajewie

Historia Zespołu Szkół Technicznych im. W. S. Reymonta 
w Czartajewie sięga roku 1955, kiedy to na bazie miejscowego 
Gospodarstwa Rolnego utworzono Państwowe Technikum 
Rolnicze. Z biegiem lat, jako odpowiedź na pojawiające się 
zainteresowanie młodych ludzi, jak i potrzeby lokalnego rynku, 
szkoła przechodziła kolejne przekształcenia, w ramach których 
tworzono nowe kierunki. Dzisiaj placówka oferuje możliwość 
wyboru spośród 8 specjalizacji: technik ekonomista, technik 
elektryk, technik handlowiec, technik informatyk, technik 
mechanik, technik usług fryzjerskich, technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej oraz technik architektury krajobrazu.

Do głównych celów działalności ZST zaliczają się:

1. Umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły 
oraz świadectwa dojrzałości.

2. Edukowanie młodzieży w zakresie wybranego zawodu oraz 
świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

3. Kształtowanie środowiska wychowawczego w oparciu 
o wypracowany program wychowawczy, z uwzględnieniem 
wieku uczniów.

4. Sprawowanie opieki nad uczniami.

5. Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia 
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

6. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

7. Umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów.

8. Realizowanie indywidualnych programów nauczania.

Dzięki doskonale wyszkolonej kadrze, uczniowie zdobywają 
nie tylko wiedzę ogólną, konieczną do uzyskania świadectwa 
dojrzałości, ale również teoretyczną i praktyczną z zakresu 
przedmiotów zawodowych, niezbędną do zdobycia tytułu 
Technika. Dbając o bogatą ofertę edukacyjną, ZST stara się, 
by baza dydaktyczna cały czas była utrzymana na możliwie 
najbardziej nowoczesnym poziomie. Placówka może się 
pochwalić 18 nowoczesnymi klasopracowniami, biblioteką 
z czytelnią, 2 Multimedialnymi Centrami Informacji, bardzo 
dobrze wyposażonymi pracowniami informatyki, języków obcych 
i historii. Ponadto, szkoła ciągle stara się budować nowe relacje 
z rynkiem pracy, tj. firmami i przedsiębiorcami, współpracując 
z pracodawcami zarówno w Polsce, jak i za granicą, korzystając 
przy tym ze wsparcia funduszy unijnych, realizując kolejne 
inicjatywy. Jedną z nich był projekt pt.: „Ekonomista i Informatyk 
na Europejskim Rynku Pracy”, w ramach którego 27 uczniów 
odbyło na przełomie października i listopada 2017 roku 
3-tygodniowe staże za granicą, w Grecji, dając możliwość rozwoju 
nie tylko samej młodzieży, ale również nauczycielom, którzy im 
towarzyszyli.

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej,
przyznanych przez Narodową Agencję w ramach Programu
Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Publikacja
odzwierciedla stanowisko jej autorów i Komisja Europejska
oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą
odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
 
* Publikacja bezpłatna

Zespół Szkół Technicznych  
 im. W. St. Reymonta   
w Czartajewie
ul. Długa 130 
17-300 Czartajew

+48 85 655 28 70
sekretariat@zst.czartajew.pl

www.zst.czartajew.pl 
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Europejski Technik
o programie praktyk zagranicznych

Szkoła, chcąc nadążać za wymaganiami uczniów oraz ciągłymi 
zmianami na rynku pracy, musi nieustanie poszerzać swoją 
ofertę edukacyjną, dbając nie tylko o bardzo dobrze wyszkoloną 
kadrę, ale również wzbogacać system szkolenia o nowe formy 
nauczania. Praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach były 
idealnym narzędziem, dzięki któremu spełnione zostały powyższe 
postanowienia. Ponadto, ZST rozwinął dzięki nim współpracę 
międzynarodową, poprzez wspólne działania z greckim 
partnerem. Wszystko to złożyło się na wieloobszarowy rozwój 
placówki, wpisując się w opracowaną i przyjętą strategię rozwoju. 
Mobilność przyniosła szkole szereg pozytywnych skutków, 
zarówno jako instytucji, jak i osobom ją tworzącym, tj. kadrze 
i uczniom, wpisując się w jej główne cele, tj.:

1. Rozwój uczniów jako przyszłych specjalistów w danych 
dziedzinach. Zyskując status absolwentów, młodzi ludzie 
będą musieli wykazać się swoimi umiejętnościami na rynku 

pracy, aby móc zdobyć jak najlepsze zatrudnienie. Styczność 
z zagranicznymi przedsiębiorcami pozwoliła na zbudowanie 
w nich postaw otwartych nie tylko na lokalny i krajowy, 
ale również zagraniczny rynek pracy. Szkoła dąży do tego, 
aby przyszli absolwenci byli konkurencyjni w każdym 
z powyższych obszarów, aby zdobyte wykształcenie ułatwiło 
im zawodową mobilność po całej Unii Europejskiej i świecie. 
Jest to tym bardziej istotne, że lokalny rynek nie należy do 
najbardziej rozwiniętych i potrzeby rozwojowe uczniów 
wielokrotnie nie mogą być zaspokajane na odpowiednim 
poziomie. ZST, mimo wielu starań, nie jest też w stanie 
zaoferować wystarczającej liczby miejsc praktyk/staży 
wszystkim swoim uczniom, szczególnie w kontekście 
„podwójnego rocznika”.

2. Rozwój uczniów jako przyszłych obywateli Polski i Europy. 
Oprócz odpowiedniego wykształcenia młodzieży w danych 

dziedzinach, równie istotne jest kreowanie w nich 
odpowiednich postaw: tolerancyjnych i otwartych na inne 
kultury, przy jednoczesnym poczuciu lokalnej tożsamości. 
Szkoła stara się o odpowiednie wychowanie, rozumiane 
jako wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości 
w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej 
i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania 
z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 
Wszystko to wpisuje się w zagraniczną mobilność, gdzie 
przyszli absolwenci mogli poszerzyć swoje horyzonty. 
Ponadto, uczniowie mieli okazję rozwinąć umiejętności 
interpersonalne, w tym komunikatywność oraz kompetencje 
związane z radzeniem sobie w nowych warunkach 
i sytuacjach stresowych. Aby być otwartym na możliwość 
wyjazdu za granicę, konieczne jest również umiejętne 
posługiwanie się językiem angielskim, a w kwestii pracy za 
granicą: fachowym słownictwem, czego uczniowie również 
mogli nauczyć się podczas mobilności.

3. Rozwój kadry pedagogicznej. Odpowiednie wykształcenie 
uczniów nie jest możliwe bez wykwalifikowanych 
nauczycieli, dlatego szkoła stara się, aby również oni zawsze 
byli na bieżąco z nowościami pojawiającymi się na rynku. 
Tyczy się to w szczególności nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, ponieważ to w ich dziedzinach przyszli 

absolwenci powinni być najlepiej obeznani, by móc być jak 
najbardziej konkurencyjni na rynku pracy. Ponadto, ważne 
jest, aby nauczyciele byli również doskonałymi pedagogami, 
którzy są w stanie odpowiednio spełniać zadania związane 
z opieką i wychowaniem młodego pokolenia. Duży wpływ 
na te umiejętności miała zagraniczna mobilność, podczas 
której opiekunowie musieli stawić czoła nowym problemom, 
nowym sytuacjom, zdobywając tym samym nowe 
doświadczenia.

4. Rozwój atrakcyjności szkoły w oparciu o rozwój współpracy 
międzynarodowej i oferty edukacyjnej. ZST, poprzez 
ciągły wielopłaszczyznowy rozwój, chce stać się instytucją 
konkurencyjną nie tylko regionalnie, ale również krajowo 
i międzynarodowo. Działania na szeroką skalę, wybiegające 
poza środowisko lokalne, pozwalające na zdobycie 
i podtrzymywanie kontaktów międzynarodowych, a także 
oferowanie nowych możliwości zdobywania doświadczenia 
zawodowego oraz rozwoju osobistego za granicą, 
pozwalają budować prestiż i europejski wymiar szkoły. 
Taka rozpoznawalność pomaga nie tylko samym uczniom 
w znalezieniu pracy lub w dostaniu się na wybraną uczelnię, 
ale również przyczynia się do nawiązywania przez szkołę 
współpracy z nowymi przedsiębiorstwami i firmami oraz 
uczelniami, nie tylko lokalnymi, ale również zagranicznymi.

Zrealizowano 2 mobilności:

Każdy uczeń odbył:

26.04.2021 - 07.05.2021 
18.10.2021 - 29.10.2021

80 godz. praktyk w greckich firmach

W projekcie uczestniczyli uczniowie 
zdobywający wykształcenie  
na kierunkach: 20

8 20

15

63
uczniów

35
uczniów

28
uczniów

technik elektryk

technik informatyk

technik ekonomista

technik usług fryzjerskich
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Cele projektu
doświadczenie, wiedza, świadomość,  
otwartość, kompetencje

Głównym celem projektu „Europejski Technik” było stworzenie 
możliwości rozwoju zawodowego 63 uczniów ZST, kształcących 
się w zawodach technik ekonomista, technik elektryk, technik 
informatyk oraz technik usług fryzjerskich, poprzez rozwój 
współpracy międzynarodowej w ramach sektora kształcenia 
i szkolenia zawodowego oraz realizację staży zawodowych 
w greckich przedsiębiorstwach. 

Do celów szczegółowych, będących dopełnieniem celu głównego 
zaliczały się:

1. Realizacja dwóch 2-tygodniowych okresów zagranicznej 
mobilności zawodowej, dla 2 grup: 35-osobowej oraz 
28-osobowej, podczas których odbyły się staże zawodowe.

2. Wieloaspektowy rozwój 63 uczniów biorących udział 
w mobilności, w tym:

 » Nabycie kompetencji i doświadczenia zawodowego, 
wypracowanych podczas praktyk zawodowych 
w greckich przedsiębiorstwach, gdzie poznali nowe 
podejście do znanych zagadnień i zapoznali się z nowymi 
technologiami.

 » Sprawność w posługiwaniu się językiem angielskim 
oraz podstawami języka greckiego, wypracowana 
podczas trwania całego projektu, począwszy od zajęć 
przygotowawczych, a później w praktyce – podczas 
zagranicznej mobilności w rozmowach z mentorami 
z ramienia organizacji partnerskiej.

 » Rozwój kompetencji kluczowych, w tym 
interpersonalnych, tj.: komunikatywności, zmysłu 
inicjatywy, przedsiębiorczości, umiejętności pracy 
w grupie, radzenia sobie w stresujących sytuacjach, 
podejmowania odpowiednich decyzji, a także otwarcie 
się na nowe sytuacje i wyzwania – wypracowane przede 
wszystkim podczas zagranicznej mobilności, gdzie 
uczniowie byli zmuszeni do wyjścia ze strefy komfortu.

3. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 40 uczniów 
z mniejszymi szansami, pozwalając na wyrównanie ich szans 
w kontekście otrzymanych możliwości rozwoju.

4. Realizacja obowiązkowych praktyk zawodowych 
przewidzianych w podstawie programowej dla 
poszczególnych zawodów.

5. Umożliwienie przynajmniej 5 nauczycielom udziału 
w przygotowaniu i realizacji całego procesu związanego 
z wdrażaniem projektu międzynarodowego, celem zdobycia 

nowego doświadczenia w zarządzaniu i metodach pracy 
z młodzieżą, które zaprocentują w przyszłości.

6. Budowa i rozwój partnerstwa z przynajmniej 4 greckimi 
przedsiębiorstwami z branż ekonomii, elektryki, informatyki 
oraz usług fryzjerskich.

7. Wzrost jakości kształcenia w ZST, poprzez wymianę dobrych 
praktyk podczas zagranicznych mobilności oraz ich implikacji 
w ramach prowadzenia zajęć w szkole.

8. Budowa europejskiego wymiaru działań ZST w oparciu 
o rozwijane działania edukacyjne i partnerstwa 
międzynarodowe.

Projekt pozwolił na zaspokojenie wielu spośród zdiagnozowanych 
potrzeb, przyczyniając się do rozwoju zidentyfikowanych 
obszarów rozwoju ZST, w tym w szczególności:

 » W obszarze zarządzania instytucją – dzięki zaangażowaniu 
jak największej ilości osób w realizację projektu już 
od początkowych etapów, poprzez wymianę dobrych 
praktyk i obserwację modeli zarządzania w podmiotach 
zagranicznych, nauczyciele zdobyli nowe doświadczenia 
i umiejętności, które pomogą w podejmowaniu kolejnych 
działań, w tym także w większej ilości, przekładając się 
na zintensyfikowanie aktywności kadry w kontekście 
inicjowania kolejnych projektów i pozyskiwania środków na 
ich realizację.

 » W obszarze rozwoju oferty edukacyjnej – ciągłe szkolenie 
kadry pedagogicznej, a zwłaszcza nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, którzy w największym stopniu przygotowują 
uczniów do podjęcia w przyszłości pracy. Także sposób 
przekazywania wiedzy, dopasowany do danych uczniów, 
pozwala prościej przyswoić nowe porcje materiału.

 » W obszarze rozwoju nabywania umiejętności praktycznych 
– dzięki kolejnym partnerstwom, szkoła kształci fachowców 
posiadających umiejętności na europejskim poziomie.

 » W obszarze rozwoju otwartych postaw – uczniowie są 
tolerancyjni i nie boją się wchodzić w interakcje z nowymi 
kulturami i ludźmi o odmiennych obyczajach.

 » W obszarze polepszenia relacji ze środowiskiem 
zewnętrznym, w tym międzynarodowym – dzięki 
proaktywnej postawie szkoły, realizacja projektu 
przyczyniła się do wykreowania pozytywnego wizerunku 
ZST, ale także pomaga rozwijać kolejne szanse i możliwości 
rozwoju dla szkoły i jej uczniów.
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Technik ekonomista
15 uczniów zdobywało kompetencje zawodowe

W trakcie realizacji programu praktyk, uczniowie zdobywający 
wykształcenie na kierunku technik ekonomista nabyli 
kompetencje zawodowe, stanowiące podbudowę dla 
zawodu oraz wpisujące się w kwalifikacje AU.35. Planowanie 
i prowadzenie działalności w organizacji oraz AU.36. Prowadzenie 
rachunkowości. W szczególności, każdy uczestnik zdobył 
umiejętności w zakresie:

 » posługiwania się pojęciami z zakresu mikro- i makroekonomii; 
 » korzystania z programów komputerowych w pracy biurowej;
 » przygotowywania standardowych form korespondencji 

służbowej;
 » obsługi sprzętu i urządzeń techniki biurowej;
 » dokonywania selekcji danych statystycznych pod kątem ich 

przydatności analitycznej i decyzyjnej;
 » rozróżniania rodzajów badań statystycznych oraz określania 

ich przydatności;

 » rozróżniania, obliczania i interpretacji podstawowych miar 
statystycznych;

 » przeprowadzania analiz statystycznych badanego zjawiska;
 » opracowywania i prezentacji danych statystycznych 

i wyników badań;
 » prowadzenia dokumentacji dotyczącej rekrutacji, 

zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;
 » obliczania wynagrodzenia według rożnych systemów płac 

i z tytułu rożnych umów;
 » obliczania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń 

wypłacanych osobom fizycznym;
 » sporządzania list płac, deklaracji z tytułu ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych oraz deklaracji i zeznań 
podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób 
fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;



10 11



12 13

 » obliczania i interpretacji wskaźników dotyczących 
zatrudnienia i wynagrodzeń;

 » korzystania z programów komputerowych do prowadzenia 
spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych 
i podatkowych;

 » sporządzania i kontrolowania dowodów księgowych oraz 
kwalifikowania ich do księgowania;

 » interpretowania zdarzeń gospodarczych dokumentowanych 
dowodami księgowymi;

 » przestrzegania zasad przechowywania dowodów księgowych;
 » rozliczania kosztów działalności organizacji;
 » planowania amortyzacji środków trwałych i dokonywania 

odpisów amortyzacyjnych;
 » rozróżniania i stosowania metod kalkulacji kosztów;
 » rozróżniania rodzajów, etapów i zasad inwentaryzacji;
 » przeprowadzania inwentaryzacji rożnymi metodami;
 » ustalania, interpretowania oraz rozliczania różnic 

inwentaryzacyjnych;
 » sporządzania dokumentacji z przebiegu inwentaryzacji.

W ramach realizacji projektu, uczniowie wykonywali zadania 
uwzględniające:

 » Przygotowywanie sprzętu komputerowego do pracy.
 » Prace pomocnicze w sekretariacie – zapoznanie się z obiegiem 

dokumentów, ewidencjonowaniem, przechowywaniem 
i rozdzielaniem dokumentów/korespondencji.

 » Przeprowadzanie korespondencji seryjnej, przygotowanie 
umów, aneksów w MS Word.

 » Prace pomocnicze w dziale kadr. Wdrożenie do zasad 
prowadzenia i przechowywania teczek personalnych.

 » Wprowadzenie do analiz ekonomicznych w MS Excel.
 » Rozróżnianie, obliczanie i interpretacja podstawowych miar 

statystycznych.
 » Przeprowadzanie analiz statystycznych. Opracowywanie 

i prezentacja danych statystycznych i wyników badań.
 » Archiwizacja dokumentów księgowych.
 » Wykorzystywanie programów komputerowych 

wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej 
i rozliczeń podatkowych.

 » Praca w WF – KAPER.
 » Wdrożenie do obowiązków działu księgowego firmy.
 » Rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji. Rozliczanie różnic 

inwentaryzacyjnych. Sporządzanie dokumentacji przebiegu 
inwentaryzacji. Wykonywanie czynności związanych 
z inwentaryzacją.

 » Amortyzacja środków trwałych. Wykorzystywanie form 
i technik ewidencji księgowej. 

 » Przygotowywanie formularzy do ewidencji księgowej.
 » Sporządzanie dokumentacji dodatkowej/pomocniczej dla 

celów ewidencji księgowej.
 » Wykonywanie samodzielnych zadań sprawdzających.
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Technik elektryk
20 uczniów zdobywało kompetencje zawodowe

W trakcie realizacji programu praktyk, uczniowie kształcący się 
na kierunku technik elektryk zdobyli kompetencje zawodowe 
stanowiące podbudowę dla zawodu oraz wpisujące się 
w kwalifikację EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. W szczególności, 
każdy uczestnik zdobył umiejętności w zakresie:

 » posługiwania się pojęciami z dziedziny elektrotechniki 
i elektroniki;

 » stosowania prawa elektrotechniki do obliczania 
i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach 
elektrycznych i układach elektronicznych;

 » rozpoznawania elementów oraz układów elektrycznych 
i elektronicznych;

 » dobierania narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz 
wykonywania prac z zakresu montażu mechanicznego 
elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

 » rozróżniania parametrów elementów oraz układów 
elektrycznych i elektronicznych;

 » posługiwania się rysunkiem technicznym podczas prac 
montażowych i instalacyjnych;

 » określania funkcji elementów i układów elektrycznych 
i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

 » wykonywania połączenia elementów i układów 
elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie 
schematów ideowych i montażowych;

 » dobierania metod i przyrządów do pomiaru parametrów 
układów elektrycznych i elektronicznych;

 » wykonywania pomiarów wielkości elementów i układów 
elektrycznych i elektronicznych;

 » posługiwania się dokumentacją techniczną, katalogami, 
instrukcjami oraz przestrzegania norm w tym zakresie;
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 » dobierania elementów oraz układów elektrycznych 
i elektronicznych do określonych warunków użytkowania;

 » określania wpływu parametrów poszczególnych 
elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych 
i elektronicznych;

 » rozróżniania przewodów i kabli elektroenergetycznych, 
sprzętu i osprzętu instalacyjnego oraz źródeł światła i opraw 
oświetleniowych;

 » wykonywania instalacji elektrycznej w budynkach 
mieszkalnych i przemysłowych zgodnie z dokumentacją;

 » sporządzania schematów ideowych i montażowych 
instalacji elektrycznej;

 » trasowania przebiegu przewodów i rozmieszczenia osprzętu 
instalacyjnego na podstawie dokumentacji;

 » dobierania narzędzi do wykonywania montażu i demontażu 
instalacji elektrycznych w rożnych technologiach;

 » wykonywania połączeń między podzespołami 
elektrycznymi na podstawie dokumentacji;

 » sprawdzania poprawności działania instalacji elektrycznej 
i środków ochrony przeciwporażeniowej po montażu;

 » lokalizacji usterek w instalacjach elektrycznych;
 » dobierania części zamiennych elementów instalacji 

elektrycznej na podstawie danych katalogowych.

W ramach realizacji projektu, uczniowie wykonywali zadania 
uwzględniające:

 » Rozpoznawanie elementów oraz układów elektrycznych 
i elektronicznych.

 » Sporządzanie schematów układów elektrycznych 
i elektronicznych.

 » Wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych.
 » Wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na 

podstawie dokumentacji technicznej.
 » Asystowanie i prowadzenie prac naprawczych 

i montażowych.
 » Wykorzystywanie narzędzi takich jak: rezystory, 

kondensatory, tranzystory, diody, zasilacze.
 » Lutowanie i składanie przygotowanych układów 

elektronicznych.
 » Określanie funkcji elementów układów elektrycznych 

i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej.
 » Podłączanie punktów elektrycznych, włączników 

schodowych, czujników ruchu, liczników energii.
 » Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń maszyn, urządzeń 

i instalacji elektrycznych.
 » Tworzenie rysunku technicznego. Posługiwanie się 

rysunkami technicznymi podczas prac montażowo-
instalacyjnych.

 » Przygotowywanie projektu oświetlenia.
 » Projektowanie systemu podłączeń.

 » Dobór materiałów do wykonania podłączeń oświetlenia.

 » Wykonywanie samodzielnych zadań sprawdzających. 
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Technik informatyk
20 uczniów zdobywało kompetencje zawodowe

W trakcie realizacji programu praktyk, uczniowie zdobywający 
wykształcenie na kierunku technik informatyk nabyli kompetencje 
zawodowe stanowiące podbudowę dla zawodu oraz wpisujące 
się w kwalifikację EE.08. Montaż i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. W szczególności, 
każdy uczestnik zdobył umiejętności w zakresie:

 » rozpoznawania symboli graficznych i oznaczania 
podzespołów systemu komputerowego;

 » dobierania elementów i konfiguracji systemu komputerowego;
 » dobierania oprogramowania użytkowego do realizacji 

określonych zadań;
 » stosowania zabezpieczenia sprzętu komputerowego 

i systemu operacyjnego;
 » rozróżniania i interpretacji parametrów sprzętu 

komputerowego;
 » określania funkcji systemu operacyjnego;

 » charakteryzowania informatycznych systemów 
komputerowych;

 » charakteryzowania rodzajów oprogramowania;
 » stosowania programów komputerowych wspomagających 

wykonywanie zadań;
 » wymieniania funkcji i wyjaśniania zasad działania urządzeń 

technik komputerowych;
 » posługiwania się dokumentacją techniczną urządzeń 

techniki komputerowej;
 » dobierania urządzeń techniki komputerowej do określonych 

warunków technicznych;
 » montowania komputerów osobistych i serwerów 

z podzespołów;

 » modernizowania komputerów osobistych oraz serwerów;
 » instalowania, konfiguracji i aktualizacji sterowników urządzeń;
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 » przygotowywania do pracy urządzeń mobilnych;
 » instalowania, aktualizacji systemu operacyjnego 

i oprogramowania użytkowego;
 » wykonywania konfiguracji po instalacji systemu 

komputerowego;
 » sporządzania specyfikacji technicznej, cenników 

i kosztorysów stanowisk komputerowych;
 » rozpoznawania rodzajów licencji i oprogramowania 

komputerowego;
 » posługiwania się narzędziami do naprawy sprzętu 

komputerowego;
 » tworzenia i przywracania kopii danych;
 » identyfikacji błędów urządzeń techniki komputerowej;
 » lokalizowania oraz usuwania uszkodzeń sprzętowych 

urządzeń techniki komputerowej;
 » dobierania i stosowania narzędzi diagnostycznych 

i monitorujących pracę urządzeń techniki komputerowej;
 » odzyskiwania danych użytkownika z urządzeń techniki 

komputerowej;
 » formułowania wskazań eksploatacyjnych dla użytkownika 

po wykonaniu napraw urządzeń techniki komputerowej;
 » konfigurowania ustawień personalnych systemu 

operacyjnego według zaleceń klienta;
 » konfigurowania interfejsów sieciowych;
 » stosowania poleceń systemów operacyjnych;
 » stosowania zasad udostępniania i ochrony zasobów 

lokalnych i sieciowych;
 »  konfigurowania usług, ról i funkcji sieciowych systemu 

operacyjnego;
 » zarządzania funkcjami profili użytkowników, kontami 

i grupami użytkowników oraz zasadami grup;
 » rozpoznawania protokołów aplikacyjnych;
 » podłączania lokalnej sieci komputerowej do Internetu 

z poziomu systemu operacyjnego;
 » lokalizowania i usuwania przyczyn wadliwego działania 

systemów operacyjnych.

W ramach realizacji projektu, uczniowie wykonywali zadania 
uwzględniające:

 » Przygotowanie sprzętu komputerowego do pracy.
 » Instalację i aktualizację systemów operacyjnych, 

oprogramowania, programów i aplikacji użytkowych.
 » Stosowanie poleceń systemów operacyjnych do zarządzania 

systemem.
 » Instalację i konfigurację sterowników urządzeń.
 » Konfigurację ustawień personalnych użytkownika 

w systemie operacyjnym zgodnie z preferencjami klienta.
 » Zapoznanie się z narzędziami do naprawy sprzętu 

komputerowego.
 » Określanie kodów błędów uruchamiania sprzętu 

komputerowego.

 » Lokalizację oraz usuwanie uszkodzeń sprzętowych 
podzespołów sprzętu komputerowego, usterek 
systemu operacyjnego i aplikacji oraz urządzeń sprzętu 
komputerowego.

 » Dobieranie oprogramowania diagnostycznego 
i monitorującego pracę sprzętu komputerowego.

 » Re-instalację systemu operacyjnego.
 » Konfigurację sprzętu komputerowego.
 » Formatowanie dysków.
 » Diagnostykę, naprawę i konserwację sprzętu 

komputerowego oraz eliminację problemów.
 » Wykorzystywanie wiersza poleceń [cmd], edytora rejestru 

[regedit.exe] oraz eksploratora systemu Windows w pracy 
z komputerem.

 » Zapoznanie się z oprogramowaniem narzędziowym oraz 
zabezpieczającym systemu operacyjnego.

 » Tworzenie dokumentacji technicznej informatycznych 
systemów komputerowych oraz stanowiska 
komputerowego.

 » Sporządzanie cenników i kosztorysów stanowisk 
komputerowych oraz naprawy sprzętu komputerowego.

 » Odzyskiwanie z komputera osobistego danych użytkownika.
 » Formułowanie wskazań dla użytkownika po wykonaniu 

naprawy sprzętu komputerowego.
 » Wykonywanie samodzielnych zadań sprawdzających.
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Technik usług fryzjerskich
8 uczniów zdobywało kompetencje zawodowe

W trakcie realizacji programu praktyk, uczniowie zdobywający 
wykształcenie na kierunku technik usług fryzjerskich nabyli 
kompetencje zawodowe stanowiące podbudowę dla zawodu 
oraz wpisujące się w kwalifikacje AU.21. Wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich oraz AU.26. Projektowanie fryzur. W szczególności, 
każdy uczestnik zdobył umiejętności w zakresie:

 » rozróżniania typów budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób 
dorosłych;

 » rozpoznawania rodzajów włosów ludzkich, ich uszkodzeń 
oraz określania ich właściwości;

 » charakteryzowania budowy i fizjologi włosów;
 » charakteryzowania budowy i funkcji skóry;
 » rozróżniania zmian chorobowych na skórze głowy;
 » oceny stanu włosów i skóry głowy;
 » charakteryzowania i rozpoznawania preparatów;
 » określania wyposażenia salonu fryzjerskiego;

 » rozpoznawania sprzętów stosowanych do wykonywania 
zabiegów fryzjerskich;

 » dobierania metod, preparatów i technik pielęgnacji włosów 
i skóry głowy;

 » organizowania stanowiska fryzjerskiego do planowanego 
zabiegu fryzjerskiego;

 » określania wpływu i dobierania preparatów pielęgnacyjnych 
na włosy i skórę głowy;

 » wykonywania czynności mycia włosów z zastosowaniem 
rożnych metod i technik;

 » wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów i skóry 
głowy;

 » udzielania porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów;
 » określania indywidualnych cech urody klienta;
 » przestrzegania zasad podziału włosów na sekcje i separacje 

do określonej linii fryzury;
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 » ustalania etapów strzyżenia; 
 » dobierania technik, metod i sposobów strzyżenia włosów;
 » dobierania sprzętu fryzjerskiego do wykonywania zabiegów 

strzyżenia;
 » wykonywania strzyżenia włosów damskich, męskich 

i dziecięcych;
 » wykonywania strzyżenia zarostu z uwzględnieniem kształtu 

twarzy klienta;
 » określania przeciwwskazań do wykonania zabiegów 

ondulacji i prostowania włosów;
 » określania etapów i dobierania technik ondulowania 

i prostowania włosów;
 » dobierania preparatów fryzjerskich do wykonywania 

zabiegów ondulowania i prostowania;
 » wykonywania zabiegów ondulowania i prostowania;
 » określania sposobów korygowania błędów podczas 

strzyżenia i ondulowania włosów;
 » dobierania preparatów do pielęgnacji włosów po 

chemicznych zabiegach fryzjerskich;
 » określania metod i technik rozjaśniania i koloryzacji włosów;
 » określania wpływu zabiegów rozjaśniania i koloryzacji 

włosów na strukturę i wygląd włosów;
 » dobierania preparatów i technik fryzjerskich do rozjaśniania 

i koloryzacji włosów;
 » dobierania koloru włosów do cech indywidualnych urody 

oraz fryzury klienta;
 » sporządzania mieszaniny preparatów do rozjaśniania 

i koloryzacji włosów; 
 » wykonywania zabiegów koloryzacji i rozjaśniania włosów.

W ramach realizacji projektu, uczniowie realizowali zadania 
uwzględniające:

 » Organizację stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami 
ergonomii.

 » Zapoznanie z charakterystyką struktury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa.

 » Zapoznanie z metodami rozróżniania typów budowy głowy 
i twarzy dzieci oraz osób dorosłych.

 » Rozpoznawanie rodzajów włosów ludzkich, ich uszkodzeń 
oraz określanie ich właściwości.

 » Charakteryzowanie budowy i funkcji skóry głowy.
 » Zapoznanie się z metodyką rozpoznawania 

i wykorzystywania preparatów oraz sprzętu stosowanego 
do wykonywania zabiegów fryzjerskich.

 » Organizowanie stanowiska fryzjerskiego do planowego 
zabiegu fryzjerskiego.

 » Dobieranie metod, technik i preparatów do pielęgnacji 
włosów i skóry głowy.

 » Wykonywanie czynności mycia włosów z zastosowaniem 
rożnych metod i technik.

 » Wykonywanie prostych zabiegów fryzjerskich przy asyście 
mentora – strzyżenie, ondulacja, prostowanie, rozjaśnianie 
i koloryzacja włosów.

 » Zapoznanie z metodami i technikami wybranych zabiegów 
fryzjerskich – rozjaśniania i koloryzacji włosów.

 » Wykorzystywanie wybranych preparatów oraz sprzętu 
w ramach asystowania przy wykonywaniu wybranych 
zabiegów fryzjerskich.

 » Wykonywanie samodzielnych zadań sprawdzających. 
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Program kulturowy
Meteory, Skiathos, Saloniki, Litochoro,  
Stary Pantaleimon

Program zagranicznych praktyk zawodowych obejmował  
również bogaty program kulturowy.

Meteory

Jednym z kluczowych elementów wycieczki był przystanek 
w wytwórni ikon w Zindros. Tam nasi uczniowie dowiedzieli 
się w jaki sposób oraz z jakich materiałów są one tworzone. 
Uczestnicy projektu mieli oczywiście możliwość zakupienia 
ikon i innych upominków dla siebie lub swoich bliskich. Główną 
częścią wyjazdu była jednak wizyta w Meteorach – miejscu, gdzie 
w XVI wieku greccy kapłani wybudowali klasztory. Zwiedzając 
jeden z nich uczestnikom zostało przybliżone, dlaczego zostały 
wzniesione tak wysoko w górach, kto był ich założycielem 

oraz jak wygląda życie codzienne w monastyrze. Przy tej okazji 
przewodnik opowiedział również o religii dominującej w Grecji 
– prawosławiu. Młodzież mogła się przekonać jak wiele łączy 
ją z katolicyzmem. Podczas wycieczki grupy zatrzymywały się 
również na punkach widokowych, gdzie wszyscy mieli czas na 
prywatne sesje fotograficzne.

Skiathos

Skiathos, czyli w dosłownym tłumaczeniu „cień rzucany na wyspę 
przez świętą górę Athos”. Grupy wybrały się na rejs statkiem na 
tę malowniczą wyspę. Bogaty program zwiedzania obejmował 
historię osadników oraz ich dalsze losy na przestrzeni kilkuset lat. 
To tu po raz pierwszy w 1822 roku zawisła grecka flaga, której 
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wygląd do dziś zmienił się tylko nieznacznie. Na wyspie można 
było podziwiać tradycyjną architekturę: bielone domy, chroniące 
latem przed upałami i niebieskie okiennice jako symbol silnego 
poczucia tożsamości narodowej Greków, zwłaszcza za czasów 
okupacji tureckiej. Ponadto, można było zasmakować lokalnej 
kuchni, jak chociażby meze oraz pyszne tzatziki. W trakcie 
wycieczki nie zabrakło także morskich kąpieli.

Saloniki

Uczniowie odwiedzili drugie co do wielkości miasto w Grecji. 
Saloniki, a w zasadzie Thessaloniki, położone na wybrzeżu, 
z przepiękną promenadą, z której dokładnie widać masyw 
Olimpu, to miejsce urodzin Cyryla i Metodego, twórców cyrylicy, 
a także miasto mocno związane z Aleksandrem Wielkim. 
Zwiedzanie rozpoczęło się pod Białą Wieżą, będącą dziś miejscem 
spotkań wielu młodych Tesaloniczan. Następnie spacerem 
młodzież przeszła pod Pomnik Aleksandra Wielkiego i dalej 
do łuku tryumfalnego i Rotundy. Rotunda, nazywana także 
kościołem św. Jerzego została zbudowana ponad 1700 lat temu. 
W środku znajdują się niesamowite mozaiki i panuje bajkowa 
akustyka. W cerkwi pw. św. Dymitra grupa październikowa trafiła 
akurat na kończące się nabożeństwo i miała okazję wsłuchać się 
w śpiew chóru prawosławnego. Ukoronowaniem wycieczki był 
przepiękny Plac Arystotelesa, na którym uczniowie zaznajomili się 
z lokalną architekturą miejską tworzoną na przestrzeni ostatnich 
kilkuset lat, a także dostali chwilę czasu wolnego na skosztowanie 
greckich słodyczy i wypicie pysznej kawy.

Litochoro

Grupy odwiedziły również miasteczko Litochoro na skraju 
Olimpu i przeszły odcinkiem europejskiego szlaku turystycznego 
E4, prowadzącego do Wąwozu Enipeas. Po wąwozie poruszali 
się wciąż działającym akweduktem wybudowanym na jednej 
z jego stromych, skalnych ścian. Finałem spaceru był niewielki 
wodospad oraz dwa zielono-niebieskie jeziorka. Ich potoczna 
nazwa to Wanna Afrodyty, gdyż zgodnie z mitologią, bogini 
miłości odbywała w nich regularne kąpiele, które gwarantowały 
jej wieczną młodość, piękno i wdzięk.

Stary Pantaleimon

Podczas projektu, grupy realizowały pomniejsze wycieczki 
w okolicy swojego miejsca zakwaterowania, pomiędzy planowymi 
zajęciami praktycznymi. Jedną z nich była wyprawa do Starego 
Panteleimonu – niewielkiej wioski, położonej na zboczach Olimpu. 
Można tam było m.in. spróbować lokalnych miodów i przetworów 
owocowych oraz napić się doskonałej kawy po grecku.
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Rezultaty projektu
doskonalenie umiejętności, podniesienie kompetencji, 
kształtowanie postaw

Wraz z odbyciem mobilności osiągnięty został szereg 
pozytywnych efektów, a zaliczyć do nich należy:

1. Kompetencje językowe – uczniowie posługiwali się językiem 
angielskim z naciskiem na słownictwo zawodowe podczas 
praktyk, jak i w życiu codziennym w Grecji. Rozwinęli 
również umiejętności posługiwania się podstawami języka 
greckiego.

2. Kompetencje kluczowe – wystawieni na nowe 
sytuacje, uczniowie rozwinęli szereg umiejętności 
związanych z otwartością, świadomością kulturową, 
komunikatywnością, pracą w zespole czy 
przedsiębiorczością.

3. Osobisty rozwój – jednym z celów projektu było, aby 
każdy z uczestników miał okazję na budowanie pewności 
siebie, zwiększenie samodzielności, a także otwartych 
postaw, sprzyjających podejmowaniu kolejnych inicjatyw. 
Każdy z kierunków kształcenia zdobył dodatkowo szereg 
kompetencji zawodowych.

Efekty kształcenia dla technika ekonomisty obejmują 
kompetencje z zakresu organizowania działalności gospodarczej 
i obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, 
sporządzania planów, analiz i sprawozdań, prowadzenia 
rachunkowości, dokumentowania i ewidencjonowania operacji 
gospodarczych czy przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

Efekty kształcenia dla technika elektryka obejmują kompetencje 
z zakresu montażu, konserwacji i eksploatacji maszyn, urządzeń 
i instalacji elektrycznych.

Efekty kształcenia dla technika informatyka obejmują 
kompetencje z zakresu przygotowania stanowiska 
komputerowego do pracy, naprawy komputera osobistego, 
projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej, 
konfigurowania urządzeń sieciowych oraz administrowania 
sieciowymi systemami operacyjnymi.

Efekty kształcenia dla technika usług fryzjerskich obejmują 
kompetencje z zakresu wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 
włosów, strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania, 
zmiany koloru włosów, wykonywania projektów i stylizacji fryzur, 
z wykorzystaniem technik wizualizacji.

Postępy uczestników oraz przyrost poszczególnych kompetencji 
był na bieżąco monitorowany i oceniany. Za działania 
monitorujące i mentoring odpowiedzialni byli opiekunowie 

z ramienia ZST, towarzyszący uczestnikom oraz kierownicy 
praktyk z ramienia organizacji partnerskiej. Dbali oni 
o odpowiedni przebieg wszystkich elementów projektu.

Mentoring i monitoring przenikały się i uzupełniały, co wynikało 
z faktu wykonywania ich przez te same osoby oraz wykorzystania 
metod zawierających w sobie elementy odpowiednie dla obu 
procesów. Do działań związanych z nimi należały w szczególności:

1. Bieżąca obserwacja podczas wykonywania zadań 
zawodowych – opiekunowie towarzyszyli uczniom 
podczas staży, udzielając wskazówek i rad oraz dbali 
o bezpieczeństwo i przebieg działań zgodny z ustalonym 
harmonogramem oraz sprawdzali osiągnięte efekty.

2. Bieżący nadzór zawierający elementy wdrożenia, instruktażu 
i stopniowego zwiększania samodzielności stażystów oraz 
metod ewaluacyjno-refleksyjnych, które pozwoliły na 
zapewnienie stałego wsparcia oraz maksymalizację korzyści 
wynikających z przebytego przez uczestników procesu 
rozwoju osobistego i zawodowego.

3. Codzienne spotkania z uczestnikami – opiekunowie 
i mentorzy pod koniec każdego dnia praktyk przeprowadzali 
rozmowy z uczniami, przekazując im swoje uwagi 
i komentarze odnośnie działań związanych z wykonywanymi 
stażami. Jednocześnie prosili ich o własne refleksje w tej 
materii, aby wprowadzać do programu odpowiednie 
poprawki służące zwiększeniu komfortu i zadowolenia 
młodzieży. W ramach tych spotkań weryfikowane 
i zatwierdzane były zapisy w dziennikach praktyk.

Rozwój uczestników sprawdzany i potwierdzany był w ramach 
końcowych testów – behawioralnych, zawodowych, 
obejmujących wykonywanie samodzielnych zadań oraz 
odnajdywanie się w środowisku pracy. Na ich podstawie, a także 
wniosków z codziennych obserwacji, mentorzy wystawili 
uczestnikom oceny z realizacji praktyki zawodowej, które 
zostały uwzględnione w dziennikach praktyk, IWZ, a następnie 
dokumentacji szkolnej.
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Certyfikaty
formalne potwierdzenie 
zdobytych umiejętności

W ramach potwierdzenia uczestnictwa w poszczególnych etapach 
projektu, uczniowie otrzymali:

1. Zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach 
przygotowawczych, wystawione przez trenerów, lektorów 
lub samo ZST. W przyszłości mogą posłużyć jako atut przy 
staraniu się o udział w kolejnym projekcie, bądź o miejsce na 
wyższej uczelni, jako element potwierdzający uczestnictwo 
w ponadprogramowych zajęciach.

2. Dokumenty Europass-CV oraz Paszport Językowy – 
posłużyły uczestnikom jako element wspomagający 
ewaluację celów, które osiągnięto podczas realizacji 
projektu. Uczniowie mieli okazję samodzielnie ocenić zakres 
zdobytych umiejętności, doświadczeń i wiedzy z zakresu 
danej dziedziny.

3. Dziennik praktyk – na bieżąco wypełniany przez uczestników 
projektu. Zawiera on opis podejmowanych czynności oraz 
nakreśla zakres nabytych kompetencji. Każdy wpis był 
zatwierdzony przez prowadzącego praktyki, który wystawił 
ocenę za całokształt podejmowanych działań. Dokument 
podpisany został przez greckiego partnera, potwierdzając 
tym samym odbycie zagranicznego stażu i stanowiąc 
podstawę do zaliczenia praktyk w systemie nauczania.

4. Indywidualny Wykaz Osiągnięć – grecki partner wystawił 
każdemu uczestnikowi ocenę obrazującą jego postępy, 
w podziale na poszczególne bloki kompetencji dla zawodów 
zaangażowanych w ramy projektu.

5. Certyfikat potwierdzający odbycie praktyk, wystawiony 
przez greckiego partnera we współpracy ze szkołą, w dwóch 
wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Znajdują się na 
nim szczegóły dotyczące dat mobilności, zaangażowanych 
instytucji oraz sposobu finansowania inicjatywy.

6. Europass-Mobilność – dokument potwierdzający 
najważniejsze osiągnięcia stażystów. Wystawiony w języku 
polskim i angielskim, opatrzony podpisami koordynatora 
praktyk, greckiego partnera i przedstawiciela ZST. 
Absolwenci programu mogą posłużyć się tym dokumentem 
jako potwierdzeniem swoich kompetencji, co może stanowić 
znaczący atut w ubieganiu się o pracę.
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Partner grecki

Partnerem przyjmującym projektu była grecka firma 
Olympus Education Services Single Member P.C., 
z którą ZST miało okazję już współpracować w 2017 
i 2018 roku przy realizacji jednego z wcześniejszych 
projektów, dedykowanego realizacji staży zawodowych 
w Grecji. OES to firma działająca w branży turystycznej, 
edukacyjnej, w tym szkoleniowej, posiadając w obu 
dziedzinach szerokie doświadczenie. Przez ostatnie lata, 
realizując różnego rodzaju inicjatywy na terenie Riwiery 
Olimpijskiej, miał okazję współpracować z wieloma 
instytucjami kształcenia zawodowego z różnych państw 
Europy, w tym z Polski, organizując dla nich praktyki 
i staże zawodowe. Działając na rynku od wielu lat, stale 
poszerza siatkę kontaktów z przedsiębiorstwami z bardzo 
szerokiej gamy branż i zawodów, dzięki czemu jest w stanie 
zagwarantować każdemu kierunkowi kształcenia właściwe 
miejsca odbywania stażu. Należy do nich zaliczyć firmy 
bezpośrednio zajmujące się ekonomią, w tym księgowością 
i rachunkowością (GS Accounting), budownictwem, w tym 
elektryką (Bouzonas Apostolis Building Manufacturer, 
Olympia Electronics S.A.), informatyką (Gouthas 
Athanassios E. Computer Retail & Service) i usługami 
fryzjerskimi (Κομμωσεις Βανα – Salon fryzjerski “Bana”), 
które zostały zaangażowane w przygotowanie i realizację 
programów dla zawodów, w których kształcą się uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie, biorący udział 
w projekcie.



Zespół Szkół Technicznych  
 im. W. St. Reymonta   

w Czartajewie
ul. Długa 130 

17-300 Czartajew

+48 85 655 28 70
sekretariat@zst.czartajew.pl

www.zst.czartajew.pl 
www.facebook.com/czartajew.zst/


