Nowoczesne centra
edukacji zawodowej
w Powiecie Puławskim

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 13: Infrastruktura Społeczna.
Działanie: 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Głównym celem projektu pn. „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie
Puławskim" jest dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku
pracy w Powiecie Puławskim. Uzupełnia go cel pomocniczy: poprawa jakości
i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim.
Realizacja celów projektu Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie
Puławskim przyczyni się do zwiększenie zdawalności egzaminów zawodowych
i wzrostu liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych na
lokalnym rynku pracy. Projekt wpłynie również na wzrost popytu na szkolnictwo
zawodowe w tym obszarze.
Wskaźnik produktu to 8 wspartych obiektów, wyposażonych w 299 szt. sprzętu
i potencjał wspartej infrastruktury obejmujący 1258 uczniów. Bezpośrednią grupą
docelową są uczniowie, pośrednio z rezultatów projektu będą korzystali przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie powiatu puławskiego, nauczyciele i mieszkańcy.

Szanowni Państwo,
Powiat Puławski od wielu lat konsekwentnie realizuje politykę rozwoju kształcenia
zawodowego. Edukacja jest ściśle związana z ekonomią i powinna celnie odpowiadać
na potrzeby rynkowe. Różnorodne dziedziny gospodarki funkcjonują w Puławach,
stawiając region w czołówce symbiozy nauki z rolnictwem, przemysłem i biznesem.
Szkoła jest miejscem zdobywania wiedzy, kształtowania osobowości, rozwijania
zainteresowań oraz przygotowania do dalszego życia, zarówno zawodowego, jak
i prywatnego. Aby te cele móc efektywnie realizować wzmocniliśmy potencjał bazy
dydaktycznej powiatu wdrażając projekt „Nowoczesne centra edukacji zawodowej
w Powiecie Puławskim”. Wpłynęło to pozytywnie na dostosowanie naszego szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz poprawiło jakość i efektywność nauki.
Zachęcam do zapoznania się z efektami realizacji projektu przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu. Mam również nadzieję, że broszura będzie pomocnym narzędziem dla
absolwentów szkół podstawowych i ich opiekunów przy wyborze placówki oferującej
kolejny stopień nauczania. Życzę miłej lektury i zapraszam do skorzystania z bazy
kształcenia zawodowego szkół, dla których nasz powiat jest organem prowadzącym!
Starosta Puławski

Okres realizacji projektu:
Wartość Projektu:			
Dofinansowanie UE:		
Wkład własny Powiatu Puławskiego:

od 11.03.2016 r. do 28.03.2021 r.
3 552 818,57 zł
3 000 000,00 zł
552 818,57 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 13:
Infrastruktura Społeczna.
Działanie: 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Szkoły i placówki objęte projektem:
•
•
•
•
•
•
•

Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach
Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach
Zespół Kształcenia Zawodowego w Puławach
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej 		
w Puławach
• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach

Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej
w Puławach
 ul. Polna 18, 24-100 Puławy
 81 886 38 21  zs1@zs1.pulawy.pl
www.zs1.pulawy.pl

Modernizacja pracowni fryzjerskiej
w Zespole Szkół nr 1 w Puławach
W ramach projektu zmodernizowano pracownię fryzjerską. Dostosowano ją do standardów i wymagań obowiązujących obecnie.
W sali wykonano roboty związane z przygotowaniem stanowisk fryzjerskich (konsoli)
oraz myjni – w tym jedna dostosowana do
osób niepełnosprawnych. Wyremontowane
oraz wyposażone w nowe urządzenia pomieszczenie dydaktyczne pozwoli uczniom
na komfortowe i efektywne zdobywanie
praktycznej wiedzy zawodowej.

nowe wyposażenie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grill gastronomiczny
krajalnica z przystawkami
ekspres do kawy
salamandra elektryczna
wychładzarka szokowa/schładzarko-zamrażarka
piec konwekcyjno-parowy
pakowarka próżniowa
piec konwekcyjno-parowy
zmywarka do naczyń
trzon kuchenny gazowy z piekarnikiem
fotel z umywalką do mycia włosów
myjka do włosów – stojąca
mikrokamera – urządzenie fryzjerskie
aparat nawilżający – aparat fryzjerski
aparat do zagęszczania i przedłużania włosów
promiennik ciepła – urządzenie fryzjerskie
fotel fryzjerski
urządzenie do frankowania korespondencji
zestaw komputerowy
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W PUŁAWACH
 ul. Jaworowa 1, 24-100 Puławy
  81 886 82 26  poczta@zs2.pulawy.pl
www.zs2.pulawy.pl

nowe wyposażenie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

płytki wzorcowe zestaw
mikroskop warsztatowy
twardościomierz Brinella
twardościomierz Rockwella
projektor multimedialny
oscyloskop
ABS/ASR - system regulacji siły hamowania
sensoryka systemów pojazdowych
system sterowania silnikiem ZS typu Common Rail
aktoryka systemów pojazdowych
układy zapłonowe pojazdu
niwelator
tachimetr elektroniczny
stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń
peryferyjnych oraz programów
drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
komputer z oprogramowaniem biurowym i dostępem
do Internetu, połaczony z pozostałymi stanowiskami
w pracowni za pomocą sieci lokalnej z programem
do sporządzania rysunków technicznych i wizualizacji
projektowanych obiektów budowlanych
oraz z oprogramowaniem do wykonywania
harmonogramów robót
wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi innego
sprzętu (komputer stacjonarny lub przenośny,
o parametrach pozwalajacyh na pracę
z oprogramowaniem właściwym dla zawodu,
z dostępoem do zasobów sieci lokalnej oraz Internetu)
komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
z dostępem do Internetu
serwer stelażowy z kontrolerem pamięci masowej
komputer klasy PC
zestaw komputerowy

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MARII DĄBROWSKIEJ
W PUŁAWACH
 ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy
  81 886 36 40  kancelaria@zs3.pulawy.pl
www.zs3.pulawy.pl

Modernizacja pracowni laboratorium diagnostyczne
i pracowni anatomiczno – zootechnicznej
w Zespole Szkół nr 3 w Puławach
W ramach projektu zmodernizowano pracownię laboratorium
diagnostycznego i pracownię anatomiczno-zootechniczną. Celem
zamówienia jest dostosowanie pracowni do standardów i wymagań
obecnie obowiązujących. W pracowni laboratorium diagnostycznego wykonano trzy stanowiska pracy ucznia (według projektu)
wyposażone w punkty poboru wody ciepłej i zimnej, odprowadzenie ścieków i punkty zasilania w energię elektryczną. Zakupione
modele zwierząt oraz urządzenia techniczne pozwolą uczniom na
praktyczną naukę zawodu.

nowe wyposażenie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stół sekcyjny
mikroskop
model zwierzęcia towarzyszącego
model anatomiczny zwierzęcia
szkielet zwierzęcia
projektor multimedialny
komputer laptop
zestaw do badania mięsa na obecność włośni
metodą wytrawiania próbki zbiorczej wspomaganego
mieszadłem magnetycznym
cieplarka
projektor multimedialny
analizator biochemiczny
analizator hematologiczny
mikroskop
autoklaw
suszarka do szkła laboratoryjnego
komputer laptop
waga laboratoryjna z kalibracją wewnętrzną
wirówka 300-4000 obr/min
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH
 ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy
 81 886 37 40  81 886 36 59  poczta@zst.pulawy.pl
www.zst.pulawy.pl

nowe wyposażenie
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•
•

selektywny miernik poziomu
spawarka światłowodowa
reflektometr OTDR
wyparka laboratoryjna
dygestorium
nefelometr
termostat
refraktometr
aparat do pomiaru temperatury topnienia
licznik kolonii
cieplarka
autoklaw
stomacher
chłodziarka z zamrażarką
komora laminarna
destylarka
lepkościomierz Englera
spektrofotometr UV-VIS i bliska podczerwień
ultratermostat
polarymetr
lepkościomierz Hopplera
wirówka
stoły laboratoryjne wraz z krzesłami
pehametr z wyposażeniem
waga analityczna
młyn kulowy
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ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W PUŁAWACH
 ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy
 81 886 38 37  81 886 38 37  kontakt@zkz.pulawy.pl
zkz.pulawy.pl

nowe wyposażenie
• urządzenie do mycia części i podzespołów
• maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej
metali – prasa do wyciskania
• podnośnik
• stół probierczy
• wiertarka stołowa
• stół ślusarski
• system klimatyzacji climatronic
• system sterowania silnikiem zs typu common rail
• abs – system regulacji siły hamowania
• abs/asr - system regulacji siły hamowania
• system sterowania elektronicznego diesla edc
• system zintegrowany typu d-jetronic
• zestaw czujników systemów elektronicznych pojazdów
• system zintegrowany typu motronic m 1.5.5
• samochodowy komputer diagnostyczny
z oprogramowaniem
• samochodowy komputer diagnostyczny
z oprogramowaniem (dla innych rodzajów samochodów)
• urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii kół
podwozia
• maszyny i elektryczne – stanowisko testowania
alternatorów
• układ kierowniczy
• skrzynia biegów
• silnik spalinowy zs
• silnik spalinowy zi
• układ hamulcowy
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MŁODZIEŻOWY OŚRODEK wychowawczy
W PUŁAWACH
 ul. Marii Grzegorzewskiej 3, 24-100 Puławy
 81 886 34 18  81 886 34 19
 mowpul@wp.pl, mow@mow.pulawy.pl
www.mow.pulawy.pl

nowe wyposażenie
• sieć sprężonego powietrza do 8 bar
• praska hydrauliczna - montażowa
• spawarka elektryczna wraz ze środkami ochrony podczas spawania
elektrycznego
• stół z blatem ognioodpornym
• wiertarka kadłubowa (słupowa) wraz z osprzętem i narzędziami
• drukarka
• projektor multimedialny
• komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym dostępem do Internetu
i monitorem
• telewizor
• komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym dostępem do Internetu,
monitor
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W PUŁAWACH
 ul. Jaworowa 3, 24-100 Puławy
 518 267 469, 81 888 02 48  sosw.pulawy@gmail.com
www.sosw.pulawy.pl

Modernizacja i dostosowanie
istniejącej infrastruktury pracowni
technologii gastronomicznej
w SOSW w Puławach

nowe wyposażenie
•
•
•
•
•
•
•

drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką a4
projektor multimedialny i rozwijany ekran
komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym
zmywarka do naczyń
robot kuchenny wieloczynnościowy
chłodziarka z zamrażarką
piec konwekcyjno-parowy

W ramach projektu zmodernizowano i dostosowano istniejącą infrastrukturę pracowni
technologii gastronomicznej. Dostosowano
pracownie do standardów i wymagań obowiązujących obecnie.
W pracowni wykonano stanowiska pracy
ucznia wyposażone w zlewozmywak z blatem, płytę indukcyjną, piekarnik elektryczny,
wentylator wyciągowy, stół produkcyjny oraz
zestaw przyścienny regałów. Zakupione urządzenia gastronomiczne pozwolą uczniom
na efektywną, praktyczną naukę zawodu.
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MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII
W PUŁAWACH
 ul. Kołłątaja 1, 24-100 Puławy
  81 887 44 93  mospulawy@onet.eu
www.mos.pulawy.pl

nowe wyposażenie
•
•
•
•
•
•
•
•

urządzenie do rozdrabniania surowców
płuczko-obieraczka do ziemniaków i warzyw
zamrażarka półkowo szufladowa
szafa chłodnicza
trzon kuchenny gazowy z piekarnikiem
salamandra elektryczna
sokowirówka
ekspres do kawy
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