
Dobre praktyki 
w Zespole Szkół Handlowo- Ekonomicznych 

im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Białystok, 07 październik 2014 r.



Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych 

im. M. Kopernika w Białymstoku 

od roku 2003 pozyskuje środki finansowe 

z Unii Europejskiej.

 Fundusze przedakcesyjne: PHARE 2001, 2002, 2003

 Fundusze pochodzące z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki



PROJEKTY JUŻ ZREALIZOWANE 

LUB W TRAKCIE REALIZACJI:

Programy PHARE

2003-2004 „Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej Zespołu Szkół 

Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku” -

30 000 EURO

2004-2005 „Dobra szkoła – dobra przyszłość”  - 20 141 EURO

2005-2006 „Dobra szkoła – sukces w przyszłości”- 41 415 EURO



POKL  9.2

2008-2009 „Nowoczesne kształcenie zawodowe – szansa 

na dobry start” - 1 431 090 zł netto

2010-2011 „Kształcenie zawodowe kluczem do kariery” -

199 878 zł brutto

2012-2014 „Uczeń - najlepsza inwestycja” - 580 000 zł 

brutto

2013-2015 „PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ – nowoczesna 

edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa 

ZSHE” - 729 124 zł brutto



POKL  3.3.4

2010-2013 „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa 

opartego na wiedzy” - 5 354 267 zł brutto

Ogółem – pozyskaliśmy około 10 milionów zł



Cel główny wszystkich projektów

Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty 

edukacyjnej szkoły i dostosowanie jej do potrzeb 

rynku pracy,  zwiększenie zakresu kształcenia 

praktycznego w zakresie poprawy efektów 

kształtowania kompetencji zawodowych ucznia 

oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego 

zatrudnienia lub samozatrudnienia. 



EFEKTY DZIAŁAŃ:

Wyposażenie pracowni dydaktycznych 

w sprzęt o wartości przeszło 1 miliona zł

 zakupiono sprzęt audiowizualny (np. projektory, laptopy,   

tablice interaktywne z oprogramowaniem, system 

elektronicznej weryfikacji wiedzy, wizualizery)

 zorganizowano i wdrożono mobilne szkolne centrum 

naukowo-badawcze (30 laptopów, drukarka, tablica 

interaktywna, kamery, aparaty cyfrowe)



Wyposażenie pracowni dydaktycznych 

 powstało 5 pracowni komputerowych (jedna z nich 

w każdej chwili może być mobilną – wyposażenie: 

30 laptopów)

 doposażono pracownie zawodowe do kształcenia 

technika hotelarstwa, ekonomisty i handlowca 

w profesjonalne urządzenia i środki (np. urządzenie 

do kodowania kluczy hotelowych, czytnik POS, 

urządzenie do wykrywania fałszywych banknotów)



Wyposażenie pracowni dydaktycznych 

 zakupiono specjalistyczne oprogramowanie komputerowe

(np. program do obsługi hotelu FIDELIO), oraz programy 

do nauki języków obcych

 powstały 2 centra multimedialne, pracownia symulacyjna,

 uruchomiono platformę e-learningową,

 zorganizowano i wdrożono elektroniczny system 

rozpowszechniania wiedzy CMS, 



Wyposażenie pracowni dydaktycznych 

 zakupiono materiały niezbędne w procesie dydaktycznym, 

prenumeratę czasopism, publikacje książkowe

 opracowaliśmy gry i poradniki multimedialne do nauk 

ścisłych

 opracowujemy e- podręcznik KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 

GOŚCIA HOTELOWEGO oraz komplet elektronicznych 

sprawdzianów wiedzy do zawodu technik hotelarstwa do 

zakupionego systemu elektronicznej weryfikacji wiedzy



WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z PRACODAWCAMI 

ORGANIZACJA PRAKTYK I STAŻY

Zapewniono wsparcie  przedsiębiorców i pracodawców 

poprzez podpisanie listów intencyjnych.

W ramach współpracy:

 zmodyfikowano program do praktyk zawodowych 

obowiązkowych

 opracowano program do praktyk dodatkowych 

w biurach rachunkowych



W ramach współpracy:

 opracowano indywidualne programy staży dla uczniów 

kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa

 opracowano program nauczania do specjalizacji 

„informatyzacja przedsiębiorstw” w zawodzie technik 

ekonomista wraz z materiałami do przeprowadzenia zajęć

 opracowano program do realizacji praktyk w firmie 

symulacyjnej

 zaktualizowano treści nauczania w zawodzie technik 

handlowiec i przygotowano materiały do przeprowadzenia

zajęć



W ramach współpracy:

 zmodyfikowano program nauczania przedsiębiorczości

 opracowano kryteria oceny biznes planów 

W trakcie realizacji projektów uczniowie: 

- odbywali dodatkowe 50 godzinne praktyki zawodowe 

w biurach rachunkowych (technik ekonomista) i w hotelach (technik  

hotelarstwa), 

- odbywają 150 godzinne staże zawodowe w hotelach (technik hotelarstwa),

- odbywali 50 godzinne praktyki dodatkowe w szkolnej firmie symulacyjnej

(technik handlowiec) 



W ramach współpracy z pracodawcami:

 tematy lekcyjne realizowane są przez ekspertów z dziedziny

hotelarstwa, turystyki i gastronomii

 prace uczniów (biznes plany) oceniają eksperci (pracownicy
banków i pracodawcy)

 uczniowie uczestniczą w spotkaniach z praktykami biznesu, 

mających na celu pobudzenie u uczniów kreatywności

 uczniowie uczestniczyli w wycieczkach branżowych 
i edukacyjnych dających możliwość spotkania z praktykami 
w biznesie



SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE

 kurs kelner/barman

 kurs barista/sommelier

 kurs obsługa kas fiskalnych

 szkolenie etyka w zawodzie, etykieta w zawodzie, 

etykieta w hotelu

 kurs prawo jazdy



ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE 

 język obcy zawodowy – angielski, niemiecki, rosyjski (branży 
ekonomicznej, handlowej, hotelarskiej (certyfikaty TELC, 
obozy językowe) 

 szkolenie i certyfikacja ECDL

 „Umiem liczyć” – zajęcia z wykorzystaniem wiedzy 
matematycznej w specjalnościach zawodowych (hotelarstwie, 
gastronomii, turystyce)

 zajęcia kształtujące umiejętności realizowania działań 
marketingowych i efektywnego wykorzystania Systemu 
Wizualnej Identyfikacji Firmy



E-EDUKACJA  

 e-korepetycje z organizacji pracy w hotelarstwie 

i matematyki z wykorzystaniem platformy e-learningowej 

 e-podręcznik - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GOŚCIA 

HOTELOWEGO

 komplet elektronicznych sprawdzianów wiedzy 

z przedmiotów zawodowych (do zawodu technik hotelarstwa) 

do systemu elektronicznej weryfikacji wiedzy



ROZWIJANIE PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

U MŁODZIEŻY W CELU STWORZENIA 

ABSOLWENTOM MOŻLIWOŚCI PRACY 

ZAWODOWEJ POPRZEZ SAMOZATRUDNIENIE



Bazujemy na zmodyfikowanym programie nauczania 
przedsiębiorczości, opracowanych kryteriach oceny 

biznes planów, prowadzimy dodatkowe zajęcia 
i warsztaty, zapraszamy do szkoły ekspertów 

(przedstawicieli biznesu, banków, hoteli), 
organizowaliśmy wycieczki, wyjazdowe warsztaty, 

spotkania z przedsiębiorcami którzy osiągnęli sukces 
w biznesie, organizujemy konkursy.

Ściśle współpracujemy z doradcą zawodowym 
zatrudnionym w projektach



Korzyści dla: 

- ucznia

- nauczyciela

- szkoły



sprawdzi się w działaniach które zaangażują 
go intelektualnie, emocjonalnie, wyzwolą  

aktywność i zwiększą pewność siebie

rozwinie umiejętności niezbędne na studiach 
i w dorosłym życiu, takie jak praca  w zespole, 

rozwiązywanie problemów, planowanie, 

zdobędzie nowe umiejętności 
i kompetencje niezbędne na rynku pracy, 
doświadczenie w prowadzeniu własnej 

firmy

oceni w praktyce szanse i zagrożenia 
wynikające z prowadzenia działalności 

gospodarczej.



otrzymał nowe 
narzędzia do pracy 

z uczniami

może    
skorzystać 
ze wsparcia  

konsultantów 
ze świata biznesu

może 
zaproponować 

uczniom 
atrakcyjną formę 

pracy – naukę 
przez działanie stwarza uczniom 

możliwość pracy  w zespole, 
współzawodnictwa i oceny 

własnych  umiejętności

jest lepiej 
przygotowany do 

prowadzenia zajęć



ma możliwość   
zaoferowania ciekawej

propozycji edukacyjnej  
wspierającej rozwój 

kluczowych i zawodowych
kompetencji

u uczniów 

wzmocni swój 

wizerunek dobrej
i nowoczesnej szkoły



DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ

Barbara Gołubowska


