
Podsumowanie realizacji projektu  Powiatu 

Janowskiego pt. ,,Poprawa infrastruktury kształcenia 

zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego”                                         

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020    

Podsumowanie  



Realizacja  

   Realizacja  w ramach:  

   Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego                                 

na lata 2014-2020  

    



Realizacja 

 Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia 

zawodowego i ustawicznego,  

 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura 

społeczna  

 



Realizacja 

Okres realizacji projektu:  

 od 05.05.2015 r. do  31.05.2020 r.  

 



Cel projektu:  

dostosowanie oferty szkolnictwa 

zawodowego do potrzeb rynku 

pracy w powiecie janowskim   



Realizacja celów projektu przyczyni się do: 

- wzrostu liczby uczniów w szkołach 

zawodowych 

- zwiększenia zdawalności egzaminów 

zawodowych 

 

Realizacja celów projektu 



Realizacja celów projektu 

 

- zwiększenia liczby wykwalifikowanych 

specjalistów w branżach pożądanych na 

rynku pracy 



Osiągnięcie celów pozwoli na:  

zrównoważone wykorzystanie 

zmodernizowanej infrastruktury, 

co przełoży się na zwiększenie 

atrakcyjności społ.-gosp. powiatu 

janowskiego   



Miejsce realizacji projektu 

Zespół Szkół w Janowie 

Lubelskim  

 Zespół Szkół Technicznych w 

Janowie Lubelskim   



Zakres projektu  

• Modernizacja infrastruktury 

szkolnictwa zawodowego  

• Doposażenie pracowni/warsztatów w 

nowoczesny sprzęt 



Zawody wsparte w ramach projektu  

• Zawody wpisujące się w inteligentne 

specjalizacje województwa lubelskiego: 

   technik mechanik, technik pojazdów 

samochodowych, technik informatyk, 

technik technologii drewna, technik leśnik 



Zawody wsparte w ramach projektu 

• Zawody z branży szybkiego wzrostu: 

technik budownictwa  

• Zawody istotne dla lokalnego rynku 

pracy: technik hotelarstwa. 



Prace modernizacyjne  

Prace wykonano: 

 w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół w 

Janowie Lubelskim   

 w budynku warsztatów szkolnych Zespołu 

Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim  



Prace modernizacyjne 

• Budynek  dydaktyczny Zespołu Szkół 

w Janowie Lubelskim przy ul. 

Wyszyńskiego 33 – prace wykonano 

w 2018 r.    



Prace modernizacyjne 

Zakres prac obejmował kompleksowy 

remont i przebudowę pomieszczeń na 

pracownię zawodowe: 

• pracownię biologii  leśnej oraz łowiectwa  

• pracownię hotelarską   



Prace modernizacyjne 

W trakcie modernizacji 



Prace modernizacyjne 

Po modernizacji  



Prace modernizacyjne 

• Budynek warsztatów szkolnych  

Zespołu Szkół Technicznych  w 

Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowa 

20 – prace wykonano w 2019 r. 



Prace modernizacyjne 

Zakres prac - kompleksowa modernizacja: 

• wiatrołapu,  

• korytarzy, 

• świetlicy, 

• szatni,  



Prace modernizacyjne 

• pomieszczenia socjalnego,  

• sanitariatów 

• pomieszczenia gospodarczego 

• sal lekcyjnych 

• pracowni.   

 



Prace modernizacyjne 

W trakcie modernizacji …. 



Prace modernizacyjne 

Po modernizacji  



Prace modernizacyjne 

Infrastruktura szkolna została 

dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych - łatwiejszy 

dostęp dla tych osób do nauki w 

szkole  



Doposażenie w nowoczesny 

sprzęt  

 

Zakupiono wyposażenie do pracowni w: 

 Zespole Szkół w Janowie Lubelskim 

 Zespole Szkół Technicznych w Janowie 

Lubelskim  

  



Doposażenie                                     

w nowoczesny sprzęt 

Wyposażenie do pracowni Zespołu Szkół w 

Janowie Lubelskim: 

 

• biologii  leśnej oraz łowiectwa 

• hotelarskiej  



Doposażenie w nowoczesny 

sprzęt 

Wyposażenie pracowni biologii leśnej oraz łowiectwa: 

• zestaw 3 szt. mikroskopów 

• 2 zestawy wyp. ogólnodydaktycznego – sprzęt 

komputerowy 

 



Doposażenie                                            

w nowoczesny sprzęt 

Wyposażenie pracowni hotelarskiej: 

• zestawy mebli hotelowych 

• zestaw pościeli, bielizny, zasłon, firan i  sprzętu 

• zestaw sprzętu do wyposażenia jednostki mieszkalnej  



Doposażenie                                          

w nowoczesny sprzęt 
• Wyposażenie pracowni biologii leśnej oraz 

łowiectwa   



Doposażenie                                            

w nowoczesny sprzęt 

Wyposażenie pracowni hotelarskiej  



Doposażenie                                          

w nowoczesny sprzęt 

Wyposażenie do pracowni Zespołu Szkół 

Technicznych  w Janowie Lubelskim: 

 

• wyposażenie (maszyny) do pracowni  

• sprzęt komputerowy do pracowni  

 



Doposażenie                                          

w nowoczesny sprzęt 

Wyposażenie (maszyny) do pracowni: 

• agregat tynkarski  

• pionowe frezarskie centrum obróbcze 

CNC 

 



Doposażenie                                          

w nowoczesny sprzęt 

• podwójny odciąg wirów (2 szt.) 

• giętarka  trójrolkowa do rur i profili  

• dalmierz laserowy  

• zgrzewarka (SPOTER) do karoserii  

 



Doposażenie                                          

w nowoczesny sprzęt 

Sprzęt komputerowy do pracowni: 

 

• ploter 

• drukarka A3 

• urządzenie wielofunkcyjne 

 



Doposażenie                                          

w nowoczesny sprzęt 

• uniwersalny  zestaw testowy okablowania 

miedzianego  

• zestawy komputerowe stacjonarne (22 szt. 

do dwóch pracowni) 



Doposażenie                                          

w nowoczesny sprzęt 
• Wyposażenie (maszyny) do pracowni  



Doposażenie                                          

w nowoczesny sprzęt 
Sprzęt komputerowy do pracowni  



Współpraca z pracodawcami 

• Udział pracodawców w przygotowaniu 

programów nauczania 

• Organizacja staży i szkoleń dla uczniów i 

nauczycieli we współpracy z 

pracodawcami 



Ankieta on-line 

• Narzędzie do śledzenia losów 

absolwentów 

• Funkcjonuje jako podstrona stron 

internetowych szkół  



Podziękowania  

Dziękujemy wszystkim osobom i 

podmiotom, które przyczyniły się do 

realizacji projektu  


