
 
 

 

 

Projekt „Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole” współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Poddziałania XI.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014 -2020 

  

Celem głównym projektu jest: 

podniesienie zdolności do zatrudnienia 48 słuchaczy (43K/5M) Sieradzkiego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 
Województwa Łódzkiego w Sieradzu (SCKU) poprzez organizację specjalistycznych szkoleń 
i kursów, program doradztwa zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych 
oraz przeszkolenie nauczycieli z zakupionego sprzętu oraz na dostosowaniu kształcenia do 
lokalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych 20 nauczycieli (17K/3M) i 
staż zawodowy 1 nauczyciela w terminie od 01.02.2021 r. do 31.10.2022 r. 

 

Działania projektowe obejmują: 

1. Kursy i szkolenia zawodowe dla słuchaczy, 
2. Kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli, 
3. Doposażenie pracowni zawodowych i przeszkolenie nauczycieli z zakupionego     

sprzętu. 
4. Przeprowadzenie remontów i adaptacji pracowni zawodowych 

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2021 r. - 31.10.2022 r. 
Wartość projektu: 949 746,38 zł 
Kwota dofinansowania: 854 771,74 zł 

Realizator projektu: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w 
Sieradzu 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Harmonogram projektu „Zdobądź nowe kwalifikacje w nowoczesnej 

szkole” 
 

 
Działania  
 

Termin 

Technik usług kosmetycznych: Szkolenie Mix zdobień- stylizacja 
paznokci 2 gr po 5 osób x 6h 
 

III - VI 2021 r. 

Technik usług kosmetycznych: Warsztaty Manicure 
kombinowany- Malowanie pod skórki 2 gr po 5 osób x 6 h 
 

V 2021 r. 

Technik masażysta: Masaż Shantala dzieci i niemowląt 4 gr po 2 
osoby x 30 h  
 

III-VI 2021r. 

Technik masażysta: Drenaż limfatyczny 2 gr po 4 osoby x30h 
 

IX-X 2021r. 

Technik masażysta: Kurs rejestratorka medyczna (40h) 
 

IV-XII 2021r. 

Technik sterylizacji medycznej: Kurs kwalifikacyjny uprawniający 
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na 
stanowisku eksploatacji (8h) 

III – VI 2021r. 

Opiekun medyczny: Kurs rejestratorka medyczna (40h) 
 

III-VI 2021r. 

Opiekun medyczny: Kurs języka migowego (50h)  
 

IV-VI 2021r. 

Higienistka stomatologiczna: Kurs rejestratorka medyczna (40h) 
  

III-VI 2022r. 

Higienistka stomatologiczna: Warsztaty Skaler i piaskarka (5h)  
 

VI 2022r. 

Higienistka stomatologiczna: Warsztaty wszystko co trzeba 
wiedzieć o wybielaniu (8h)  
 

IX 2022r. 

Doradztwo zawodowe dla 7K/3M (30h) 
 

I-IX 2022r. 

Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne  
 
 

II 2021 -VI 2022 

Studia podyplomowe Metody wspierania relacji międzyludzkich 
coaching życiowy(1K) 
 

II 2021 – VI 2022 

Kurs języka migowego (30h) 6K/1M 
 

I-III 2022r. 

Szkolenie MS Office dla ambitnych- Excel, Word i Power Point w 
zastosowaniach szkolnych (8h)  3K/2M 
 

III 2022r. 

Doposażenie pracowni zawodowych i przeszkolenie 
nauczycieli/ek z obsługi zakupionego sprzętu 
 

III-VIII 2021r. 

Przeprowadzenie remontów i adaptacji pracowni 
zawodowych 
 

VI-VIII 2021r. 

 


