
Sprawozdanie z realizacji projektów Zespół Szkół Zawodowych 

w Nasielsku 

1. Zrealizowano projekt „Europejskie kształcenie zawodowe w ZSZ w Nasielsku” 2019-1-

PL01-KA102-062321. 

2. Zrealizowano projekt „Doskonalenie kompetencji kluczowych młodzieży LO im. 

M. Kopernika w Nasielsku drogą ich rozwoju osobistego” 2019-2-PMU-2055. 

3. Zrealizowano program MEiN „Aktywna tablica”, którego celem jest doposażenie szkół 

w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość. 

Zespół Szkół otrzymał łącznie 6 monitorów interaktywnych 65” wraz z laptopami, 

i kamerami internetowymi. 

4. Zrealizowano rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Pomoc na 

zakup podręczników i materiałów edukacyjnych objęła 11 uczniów Zespołu Szkół 

Zawodowych w Nasielsku. 

5. W trakcie realizacji „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów 

do nauczania zdalnego”. 

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku w listopadzie 2020 r przystąpił do realizacji projektu 

Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, 

nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla 

rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 

10.1.1 „Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020”.  

Celem tego projektu jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu 

Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz 

przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do 

nauki zdalnej. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości i dostępności 

kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz nowoczesnej 

infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej kształcenie na odległość. 

W ramach projektu Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku  otrzymał pakiet sprzętu 

w postaci: zestawów komputerowych – 8 szt., laptopów – 13 szt., tabletów- 12 szt., drukarek 

laserowych – 13 szt., urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt., projektora multimedialnego – 



1 szt., monitora interaktywnego – 1 szt, mobilny router – 2 szt. kartę SIM – 2 szt., pakiety 

oprogramowania wspierającego naukę zdalną: Corinth, Office 365 A3. 

Nauczyciele (4 osoby) i uczniowie (10 osób) uczestniczyli w zdalnych szkoleniach 

prowadzonych przez firmę T-SYSTEM dotyczących wykorzystania narzędzi multimedialnych 

w procesie nauczania (aplikacje Forms, Sway itp.). Wszyscy nauczyciele uczestniczyli 

w szkoleniu związanym z wykorzystaniem aplikacji Corinth 3D. 

W chwili obecnej oczekujemy na program do nauki języka obcego (angielskiego). 

6. Projekt w trakcie realizacji „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Projekt 

realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji 

Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach, którego realizowana jest innowacja w Technikum 

im. M. Kopernika w zawodzie technik informatyk. 

Tematem innowacji pedagogicznej opracowanej dla Technikum im. Mikołaja Kopernika 

w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku jest „Grafika 2D i 3D narzędziem pracy i środkiem 

wyrazu informatyka”. 

W ramach realizacji tej innowacji nauczyciele i uczniowie: 

- nauczyciele w dniach 04.12.2021 r. -05.12.2021 r. uczestniczyli w szkoleniu „Kurs 

grafiki, modelowania i drukowanie 3D”. po odbytym szkoleniu nauczyciele będą 

realizować 15 godz. zajęć zgodnie ze scenariuszami dołączonymi do innowacji; 

- uczniowie w dniach 11.12.2021 r. (I grupa) oraz 18.12 (II grupa) uczestniczyli 

w szkoleniu on-line „Tworzenie grafiki w programie InkScape- podstawy”.  

Dodatkowo w związku z realizacją projektu: 

- szkoła otrzymała sprzęt komputerowy: 16 zestawów - komputer Dell, monitor Dell, 

klawiatura Hp, mysz HP oraz drukarkę  3D typu Original Prusa SL1 - szt.1 z materiałami; 

- uczniowie uczestniczyli w certyfikowanych kursach: „Zarządzanie projektami 

(stacjonarny 06.-07.11.2021), „Własny biznes” (stacjonarny 15-16.01.2021 r.), 

„Autoprezentacja i wystąpienia publiczne” (on-line 29-30.01.2022 r.); 

- uczniowie będą mogli odbyć płatne staże (11) w okresie wakacyjnym. 

7. Projekt, do którego szkoła przystąpiła: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa 

zawodowego” realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy 

udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach, którego realizowana będzie 



innowacja w Technikum im. M. Kopernika w zawodzie technik logistyk. Zostały 

przeprowadzone badania ankietowe uczniów, nauczycieli i dyrektora.  

8. Złożony przez panią Dyrektor wniosek do projektu: „Edukacja pozaformalna drogą do 

rozwoju kompetencji kluczowych młodzieży z LO im. M. Kopernika w Nasielsku” 
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