
Samorząd Województwa Opolskiego



2016 – połączenie 

RCRE i PBW

2012 – połączenie 

WODIiP i WOM



W latach 2009 - 2013 RCRE zrealizowało 4 systemowe 

projekty POKL 9.2, o łącznej wartości ponad 6 000 000 

zł.

- „Innowacyjna szkoła zawodowa” - 3 edycje

2009 - 2012.

- „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły 

zawodowej” - 2012/2013

Dzięki bardzo dobrej realizacji projektów powstała sieć 

współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorców

jesteśmy zaufanym partnerem dla wszystkich tj. 55 

zespołów szkół zawodowych i ponad 350 firm

Działania dla szkolnictwa zawodowego 2009-2013



Nazwa projektu
Okres 

realizacji
Wartość

Innowacyjna szkoła zawodowa I 2009-2010 0,5 mln zł

Innowacyjna szkoła zawodowa II 2010-2011 0,6 mln zł

Innowacyjna szkoła zawodowa III 2011-2012 1,5 mln zł

Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły 

zawodowej
2012-2013 2 mln zł

Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku 

pracy
2013-2015 20 mln zł

Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku 

pracy 2
2016-2018 9 mln zł

Wartości projektów realizowanych 

na rzecz szkolnictwa zawodowego w woj. opolskim



Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku 
pracy

2013 - 2015



55 szkół wyposażonych w specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego 

6 000 000 zł

50 szkół wyposażonych w pracownie eksperymentalne fiz-chem

1 000 000 zł





420 tys.

480 tys.

216 tys.

166 tys.

500 tys.

440 tys.

734 tys.

284 tys.

450 tys.

206 tys.

136 tys.

954 tys.



Portal  www.ksztalceniezawodowe.eu

„Dzień bezpiecznej jazdy” - zajęcia z symulatorami jazdy w trudnych warunkach 20 dni  

Organizacja 30 godz. zajęć pilotażowych dla uczniów w nowoczesnych pracowniach 

kształcenia zawodowego - 1600 uczniów (2 grupy/szkołę)



1200 czterotygodniowych staży i praktyk dla uczniów 



1200 czterotygodniowych staży i praktyk dla uczniów 



Seminaria „Planowanie kariery zawodowej” dla 500 uczniów

Doradztwo zawodowe dla 50 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych



30 godz. dodatkowe zajęcia w formie „projektu edukacyjnego” z wykorzystaniem 

nowoczesnych narzędzi ICT - 2000 uczniów (4 grupy/szkołę)

30 godz. dodatkowe zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje językowe z 

naciskiem na języki obce zawodowe - 500 uczniów (1 grupa/szkołę)



Lorem Ipsum Dolor

Organizacja na terenie szkół "Szkolnych Ośrodków Kariery" OCRG

Organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe 500 uczniów OCRG



16 spotkań uczniów z lokalnym biznesem oraz instytucjami rynku pracy 

– tzw. Szkolna Akademia Klubu 150 OCRG

10 wizyt studyjnych w lokalnych przedsiębiorstwach - obserwacja 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zwiedzanie parków 

maszynowych, rozmowa z technologami, menedżerami, specjalistami HR



50 multidyscyplinarnych zespołów kreatywnego myślenia "design thinking"



13 wyjazdów na targi krajowe i zagraniczne dla 

uczniów i nauczycieli



Wyjazd studyjny dyrektorów szkół zawodowych do 

Niemiec, Austrii i Chorwacji



Międzynarodowa konferencja „Kształcenie zawodowe w Europie” 

zorganizowana we współpracy z WKO w Voitsbergu - region Styria



Realizacja nagrań dla szkolnych zespołów muzycznych i solistów 

w studio nagrań RCRE dla 200 uczniów

Konkurs dla uczniów „Mam wizję - mam plan”



Łączny budżet projektu:

18 843 000 zł

wkład własny  15%

2 826 450 zł

Okres realizacji:

01.08.2013 - 31.05.2015.



Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2

Samorząd Województwa Opolskiego

prezentuje



I n s t y t u c j e r e a l i z u j ą c e p r o j e k t

❖ Okres realizacji: sierpień 2016 - lipiec 2018

❖ Wartość projektu: 8 801 917,49 zł



• Doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego (20 pracowni - łącznie 1,6 mln zł)

• Realizacja innowacyjnych zajęć pilotażowych na terenie szkół (600 uczniów)

• Organizacja staży i praktyk dla uczniów (600 uczniów)

• Budowa systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z biznesem

• Seminaria i warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno zawodowego i budowy ePortfolio (200 uczniów)

• Konkursy dla uczniów: „ePortfolio” i „Mam wizję - mam plan” (200 uczniów)



• Staże w nowoczesnych przedsiębiorstwach dla nauczycieli (20 nauczycieli)

• Organizacja kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (20 instruktorów)

• Eksperymentalne zajęcia warsztatowe w laboratoriach branżowych RCRE - korelacja z projektem 

10.4 (100 uczniów)

• Wyjazdy studyjne na targi branżowe krajowe i zagraniczne (200 uczniów)

• Organizacja 2 obozów naukowych we współpracy z opolskimi uczelniami i biznesem (60 uczniów)



• Budowanie stałej współpracy pomiędzy opolskimi szkołami zawodowymi, a nowoczesnymi  firmami (spotkania 

robocze, prezentacja ofert, wizyty w firmach) 

• Regionalne spotkania związane z budowaniem symbiozy pomiędzy „biznesem” i opolskim szkolnictwem 

zawodowym (50 spotkań roboczych)

• Organizacja działalności na terenie firm uczniowskich grup kreatywnego myślenia „design-thinking” (50 zesp.)

• Organizacja kursów nadających dodatkowe kwalifikacje dla uczniów według potrzeb opolskich 

przedsiębiorców (400 uczniów)



• Kursy przygotowawcze na studia techniczne dla uczniów opolskich techników (150 uczniów)

• Zajęcia ukierunkowane branżowo dla uczniów 

w laboratoriach Politechniki Opolskiej (360 uczniów)

• Kursy doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (15 nauczycieli)



• Doposażenie pracowni: informatycznej, weterynaryjnej i systemów energii odnawialnej

• Staże i praktyki dodatkowe dla uczniów (44 uczniów)

• Kursy nadające dodatkowe kwalifikacje dla uczniów klas: informatycznej, weterynaryjnej i systemów energii 

odnawialnej (90 uczniów)

• Dodatkowe zajęcia z języka obcego zawodowego

• Studia podyplomowe dla nauczycieli

• Staże zawodowe dla uczniów opolskich liceów (90 uczniów)



Samorząd Województwa Opolskiego

Dziękuję za uwagę


