
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIOSŁ ARTYSTYCZNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W JELENIEJ 
GÓRZE:  
 
Beneficjent: Miasto Jelenia Góra  
realizuje w tej placówce kilka projektów finansowanych z RPO WD 2014-2020:  
 
Tytuł projektu: Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł 
Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze  
Wartość projektu: ponad 662 tysiące zł  
Wartość dofinansowania z UE: prawie 564 tysięcy zł  
 
Zakres projektu: doposażenie 7 pracowni dla liceum plastycznego oraz 3 pracowni dla Technikum 
Zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej 
Górze. Zostanie również zakupiony schodołaz, który będzie pozwalał na wygodny sposób 
transportowania osób niepełnosprawnych po schodach.  
Cel projektu to dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz kształcenia 
wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Przeprowadzone badania u 
pracodawców pokazują rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami pracodawców a opiniami 
dotyczącymi przygotowania absolwentów szkół zawodowych do wykonywania zadań na 
stanowisku pracy. Trzeba jednocześnie podkreślić, że kompetencje zawodowe są jedyną oraz 
najczęściej pożądaną (najbardziej wymaganą) cechą przyszłych pracowników.  
Głównym celem kształcenia zawodowego, zarówno na poziomie technikum jak i liceum 
plastycznego jest przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu oraz sprostanie oczekiwaniom 
pracodawców poszukujących pracowników w zawodach plastyk o specjalnościach: fotografia i 
film, formy rzeźbiarskie, techniki graficzne, formy użytkowe; technik technologii drewna, technik 
informatyk, fototechnik, technik organizacji reklamy, stolarz i fotograf  
 
Tytuł projektu: Szkolimy zawodowo- poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach  
Wartość projektu: prawie 4,5 miliona zł  
Wartość dofinansowania z UE: ponad 3,6 miliona zł  
 
Przedsięwzięcia prowadzące do poprawy warunków nauczania w 9 jeleniogórskich szkołach 
ponad-gimnazjalnych (ponadpodstawowych), w tym zawodowych: w Zespole Szkół 
Elektronicznych i Gimnazjalnych nr 3, Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół Technicznych 
„Mechanik”, Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych, Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym. Działania projektu: zakup wyposażenia i sprzętu do pracowni cyfrowych, 
pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych, specjalistycznego sprzętu dla uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu, 4 urządzeń i wyposażenia do 
pracowni zawodowych, adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni dydaktycznych, prace 
remontowe dostosowujące infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2, promocja projektu: tablice 
informacyjno–pamiątkowe, oznakowanie sprzętu i wyposażenia.  
 
 
 
 



Tytuł projektu: Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w 
Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli  
Wartość projektu: ponad 1,8 miliona zł  
Wartość dofinansowania z UE: ponad 1,5 miliona zł  
 
Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele z 10 jeleniogórskich publicznych szkół. Łącznie 
wsparciem zostanie objętych min.1167 osób, w tym: min.1112 uczniów, w tym 56 
niepełnosprawnych: (541 uczniów szkół podstawowych, w tym 36 niepełnosprawnych,217 
uczniów gimnazjów, w tym 16 niepełnosprawnych, 354 uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
ogólnych, w tym 4 niepełno-sprawnych) i 55 nauczycieli pracujących w szkołach objętych 
wsparciem. Działania: dodatkowe zajęcia w obszarze komp. kluczowych (wyrównawcze), 
dodatkowe zajęcia dla uczniów o specjalnych potrze-bach (wspomagające rozwój, koła z zakresu 
kompetencji kluczowych), stypendia -Kursy/studia dla nauczycieli (kompetencje kluczowe, 
specjalne potrzeby), doposażenie szkół (pomoce dydaktyczne, w tym TIK, doposażenie do 
prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie specjalistyczne) Efekty: wzrost 
kompetencji uczniów, wyrównanie deficytów rozwojowych, wzrost kwalifikacji nauczycieli, 
wzrost jakości edukacji, poprawa wyników edukacyjnych, wyrównanie dysproporcji 
edukacyjnych w m. Jelenia Góra  
 
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I  
Wartość projektu: ponad 15 milionów zł  
Wartość dofinansowania z UE: ponad 9 milionów zł  
 
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 4 budynków jeleniogórskich przedszkoli miejskich: 
Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 32; Miejskiego Przedszkola Nr 4 przy ul. 
Krasickiego 6; Miejskiego Przedszkola Nr 11 przy ul. Chopina 4; Miejskiego Integracyjnego 
Przedszkola Nr 14 przy ul. Junaków 2a oraz dwóch budynków Zespołu Szkół Rzemiosł 
Artystycznych przy ul. Cieplickiej 34 w Jeleniej Górze. Zakres prac termomodernizacyjnych 
obejmuje m. in.: docieplenie ścian zewn. i wewn. budynków i piwnic, ocieplenie stropów, dachów 
i stropodachów, wykonanie tynków termoizolacyjnych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz 
wewnętrznych instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wymianę oświetlenia na energooszczędne, 
wymianę kotłów gazowych na kondensacyjne, zastosowanie przy grzejnikowych zaworów 
termostatycznych, zaworów odcinających, regulacyjnych zaworów równoważących oraz 
automatycznych odpowietrzników na pionach oraz zastosowanie kolektorów słonecznych w MIP 
nr 14. 


