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Kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego 
w regionie

Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych w branży 
społeczno-medycznej oraz turystyczno-gastronomicznej prowadzonych 
przez WM

Wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół gimnazjalnych/szkół 
podstawowych, Festiwal Zawodów

Realizacja komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w zakresie 
obszarów zawodowych

Wsparcie organów prowadzących szkoły i placówki kształcenia zawodowego w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19

10.2.3 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

komponenty projektu



Co się wydarzyło w projekcie w 2021 roku – wybrane działania

• Prowadzono bieżącą współpracę z Beneficjentami konkursów 10.2.1. i 10.2.2. RPO WM,

• Gromadzono dane niezbędne do opracowania kolejnej edycji Raportu Branżowego za rok 
2020/2021,

• Gromadzono, analizowano dane dot. kształcenia zawodowego w regionie (OKE, 
Kuratorium Oświaty, WUP, organy prowadzące, itd.),

• Zorganizowano kursy dla młodzieży szkół ponadpodstawowych (AutoCad, ECDL), w 
których udział wzięło 116 osób oraz prowadzono działania zmierzające do organizacji 
kolejnych kursów w formule on-line

• Opracowano nową, hybrydową formułę konkursu „Mam Zawód. Mam Fantazję”, wszczęto 
postępowanie pzp na organizację logistyczną w 7 konkurencjach.

• Zorganizowano posiedzenia Regionalnych Rad Branżowych w 7 branżach (w okresie 17.11 
– 06.12), w tym m.in. wypracowano Rekomendacje w kontekście współpracy szkół z 
pracodawcami,

Kreowanie i koordynacja kształcenia zawodowego w regionie



Co się wydarzyło w projekcie w 2021 roku – wybrane działania

• Realizowano kursy/szkolenia dające dodatkowe kwalifikacje – dotychczas uczestniczyło w 
nich ponad 1500 uczniów/słuchaczy i nauczycieli,

• Prowadzono współpracę z przedsiębiorcami i organizowano staże z możliwością wypłaty 
stypendium – już niemal 1000 osób wzięło udział w stażu i uzyskało stypendium,

• W CKZ branży turystyczno-gastronomicznej prowadzono zajęciach w ramach MCHE.

Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych w branży 
społeczno-medycznej oraz turystyczno-gastronomicznej prowadzonych 
przez WM

• Kontynuowano działania dot. funkcjonowania SPIneK w szkołach na terenie Gminy Miasta 
Krakowa, pozostali Partnerzy zakończyli realizację zadania,

• Zorganizowano Festiwal Zawodów w nowej, hybrydowej formule,

• Przeprowadzono kolejne szkolenia dla doradców zawodowych (we współpracy z 
Politechniką Krakowską).

Wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych, Festiwal 
Zawodów



Co się wydarzyło w projekcie w 2021 roku – wybrane działania

• Kontynuowano realizację zajęć on-line w 7 obszarach zawodowych,

• Zrealizowano naukowe warsztaty weekendowe dla 277 uczniów (listopad 2021),

• Przeprowadzono IV, dodatkową edycję szkolenia dla niemal 70 nauczycieli przedmiotów 
zawodowych (UP we współpracy z MCDN).

Realizacja komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w 
zakresie obszarów zawodowych

• Kontynuowano działania dot. zakupu sprzętu komputerowego przez organy prowadzące 
szkoły zawodowe,

• Prowadzono diagnozę dot. dalszych potrzeb wsparcia, zgłoszono zmiany we wniosku o 
dofinansowanie zwiększające kwotę na realizację zadania o kolejne 3,2 mln zł

Wsparcie organów prowadzących szkoły i placówki 
kształcenia zawodowego w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19
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kształcenia zawodowego w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19



Wybrane wskaźniki – stan na dzień 31.08.2021 r.

Lp. Wskaźnik Wartość

osiągnięta

Stopień realizacji

1. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach 

kształcenia

2351 78%

2, Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

975 82%

3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach 

pozaszkolnych form kształcenia

1190 75%

4. Liczba osób niepełnosprawnych, które zostały objęte 

wsparciem

155 78%

5. Liczba osób objętych doradztwem w ramach CKZ 70 23%

6. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie 

kompetencji cyfrowych

360 90%

7. Liczba uczniów uczestniczących w realizacji zajęć we 

współpracy z uczelniami w ramach MChE

6399 314%

8. Liczba uczniów szkół gimnazjalnych/podstawowych, dla 

których został przygotowany IPD

34948 109%

9. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie

389 778%

10. Liczba zrealizowanych godzin w ramach MCHE 4400 147%



Wsparcie organów prowadzących szkoły i placówki kształcenia zawodowego 

w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19

MTA - pakiet edukacyjny dla szkolnictwa 

zawodowego  - obecnie 4 mln zł (po 

zwiększeniu ponad 7 mln zł)
na zakup sprzętu komputerowego do edukacji zdalnej dla niemal 

100 Zespołów Szkół



MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – pakiet edukacyjny dla szkół zawodowych

Dotychczas sprzęt komputerowy o wartości 3 251 225,50 zł* trafił do 93 szkół:

Organ prowadzący: Liczba szkół: Liczba komputerów Kwota

GM Kraków 22 szkoły 269 szt. 727 914,00 zł

GM Tarnów 6 szkół 40 szt. 114 943,99 zł

Nowy Sącz 9 szkół 139 szt. 327 920,46 zł

p. Bocheński 5 szkół 34 szt. 100 368,00 zł

p. Brzeski 5 szkół 46 szt. 150 500,00 zł

p. Chrzanowski 5 szkół 58 szt. 200 000,00 zł

p. Gorlicki 1 szkoła 1 szt. 3 500,02 zł

P. Miechowski 2 szkoły 18 szt. 64 540,00 zł

P. Nowosądecki 2 szkoły 7 szt. 18 193,00 zł

P. Nowotarski 3 szkoły 21 szt. 73 460,52 zł

P. Oświęcimski 5 szkół 30 szt. 117 342,00 zł

P. Olkuski 2 szkoły 10 szt. 31 537,20 zł

P. Proszowicki 2 szkoły 13 szt. 45 500,00 zł

P. Suski 3 szkoły 9 szt. 22 616,68 zł

P. Tarnowski 4 szkoły 34 szt. 119 000,00 zł

P. Tatrzański 1 szkoła 7 szt. 25 178,62 zł

P. Wadowicki 8 szkół 100 szt (+projektor i 3 monitory 

interaktywne)

353 000, 00 zł

G. Niepołomice 1 szkoła 57 szt. 199 500,00 zł

G. Żegocina 1 szkoła 17 szt. 58 401,63 zł

G. Zator 1 szkoła 10 szt. 35 500,00 zł

Towarzystwo Salezjańskie 1 szkoła 26 szt. (+ 4 routery) 56 684,00 zł

Szkoły prowadzone przez WM 6 szkół 141 szt. 432 560, 38 zł

*wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie



Komponenty:

FESTIWAL ZAWODÓW 2021
FORMUŁA LIVE Streaming

Studio Zawodów

Studio Medyczne

Spotkania z 
przedsiębiorcami



10-11 czerwca

Studio Zawodów: 

 filmy zrealizowane w szkołach - prezentacje 

zawodów,

 elementy targowe – pokazy szkół „na żywo”,

 rozmowy z ambasadorami stref/branż 

zawodowych,

 wywiady i rozmowy ze znanymi osobami,

 doradztwo edukacyjno-zawodowe dla rodziców 

(dedykowana infolinia).

Studio Medyczne:

 strefa medyczno-społeczna „na żywo” ze stoisk w

przestrzeni wystawienniczej – równolegle do Studia

Zawodów;

 Rozmowy/wywiady z ekspertami branży medyczno-

społecznej

14 czerwca

Spotkania z przedsiębiorcami (ponad 20 

zaangażowanych przedsiębiorców):

 warsztaty on-line dla uczniów,

 konkursy dla uczniów,

 webinary.

FESTIWAL ZAWODÓW 2021 
FORMUŁA Streaming Studio LIVE



FESTIWAL ZAWODÓW 2021 – UCZESTNICY I WIDZOWIE 

Wśród Gości między innymi: Karol Okrasa, 

Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch, 

Jan Dąbrowski, Jan Mela, Paulina Marona, 

Andrzej Bargiel, Małgorzata Rdest, 

Paweł Orleański

Statystyki:

• widownia Studia Zawodów: 

ok. 33 550 osób (z ok. 480 szkół)

• widownia Studia Medycznego: 

ok. 15 250 osób (z ok. 130 szkół)

Najwyższa oglądalność w GM Kraków, 

p. myślenickim, p. nowotarskim, p. krakowsk

im, p. oświęcimskim, p. wadowickim

STUDIO ZAWODÓW:

• 137 prezentacji filmowych szkół i przedsiębiorców,

• 10 pokazów na żywo szkół i instytucji,

• 22 rozmowy na żywo (przedsiębiorcy, przedstawiciele rynku pracy i edukacji, 

osoby ze świata nauki, kultury i sportu),

• 6 pokazów i rozmów w ramach strefy mundurowej.

STUDIO MEDYCZNE: 

• 10 pokazów na żywo szkół policealnych i wyższych,

• 18 rozmów na żywo z przedsiębiorcami i ekspertami,

• 10 prezentacji filmowych.



Zaangażowanie szkół zawodowych z Małopolski w organizację 

Festiwalu w latach 2013-2019, 2021 - wystawcy



Postęp Finansowy

*kwoty obejmują koszty bezpośrednie w projekcie

Nr     

zadania
Nazwa zadania Plan* Wykonanie* stan na 31.08.2021 r. % realizacji

1
Prowadzenie działań w komponencie Małopolskiej 

Chmury Edukacyjnej przez uczelnie - zadania 1-2,4-8 
3 033 034,84 1 908 025,41 63

2

Prowadzenie działań w komponencie Małopolskiej 

Chmury Edukacyjnej  w zakresie doskonalenia 

kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów 

zawodowych - zadania  3  i 120 

323 429,97 221 233,10 68

3

Prowadzenie działań  z zakresu kształcenia 

zawodowego, w tym komponentu Małopolskiej Chmury 

Edukacyjnej przez organy prowadzące szkoły 

zawodowe - zadania 9-28 

1 556 981,78 881 363,65 57

4
Stworzenie i prowadzenie Szkolnych Punków Informacji 

i Kariery w Małopolsce- zadania 29-118 
10 912 565,72 9 208 340,61

84

5

PK – Przygotowanie materiałów dydaktycznych, 

prowadzenie szkoleń i studiów podyplomowych, 

doradztwo zawodowe podczas Festiwalu Zawodów

830 076,00 599 905,68 72

6

Koordynacja działań w zakresie wsparcia kształcenia 

zawodowego w regionie i wdrożenia nowego modelu 

nauczania we współpracy ze szkołami i uczelniami w 

ramach komponentu zawodowego MChE

9 852 861,57 3 877 284,30 39

7

Organizacja Festiwalu Zawodów, promocja kształcenia 

zawodowego oraz koordynacja rozwoju doradztwa 

zawodowego

10 756 461,46 7 936 103,91 74

8
Centrum Kompetencji Zawodowych WM 

w branży turystyczno-gastronomicznej
3 115 360,18 2 225 903,97 71

9
Centrum Kompetencji Zawodowych WM 

w branży medyczno-społecznej
6 868 151,35 5 443 541,26 79

10

Prowadzenie działań z zakresu kształcenia 

zawodowego przez organy prowadzące szkoły 

zawodowe

8 075,00 1 826,55 23

11

Wsparcie organów prowadzących szkoły 

i placówki kształcenia zawodowego w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 

COVID-19 

3 948 000,03 2 523 311,50 64



Co nas czeka w 2022 roku?



• 7 konkurencji: „Mistrzowski agroserwis”; „Wariacje z Gęsiny zatorskiej w zimowej odsłonie”; „Projekt grafiki na 
koszulki – Najlepszy specjalista (bo) z Małopolski”; „Środowisko wspólnym dobrem – poznajemy Ojcowski Park 
Narodowy ”; „Szlakiem suskich legend”; „Projekt oraz druk 3D modelu części mechanicznych w programie 
AutoCad”;  „Technik budownictwa w erze rozwiązań energooszczędnych”.

• Formuła hybrydowa: część I – test wiedzy on-line, część II – konkurencje praktyczne

• Planowany termin: I kwartał 2022

Organizacja konkursu „Mam zawód. Mam fantazję.”

• Planowany termin: czerwiec 2022

Organizacja Gali Kształcenia Zawodowego

• Planowany termin: I połowa 2022 roku

Realizacja kursów prawa jazdy kat. B oraz kursów komputerowych w formule on-line w 
ramach zadania koordynacyjnego

• Planowany termin: I kwartał 2022 roku

Organizacja we współpracy z MCDN szkoleń dla nauczycieli z TIK (zdalnie 4h 
dydaktyczne)

• Planowany termin: I kwartał 2022 roku

Aneksowanie umów partnerskich w związku ze zwiększeniem środków na zakupy 
sprzętu do edukacji zdalnej

• Planowany termin warsztatów: pierwszy tydzień wakacji 2022 r. oraz październik/listopad 2022

Kontynuacja działań związanych z realizacją komponentu zawodowego MCHE, w tym 
realizacja Naukowych Warsztatów Letnich i Naukowych Warsztatów Weekendowych

Kontynuacja działań w zakresie CKZ WM 



FESTIWAL ZAWODÓW 2022

Termin: 26-27 kwietnia, Planowana lokalizacja: Tauron Arena Kraków

Formuła hybrydowa:

 Tradycyjne prezentacje zawodów dla uczniów 8 klas szkół podstawowych:

 9 stref wystawienniczych w tym strefa pracodawców,

 74 stoiska szkół technicznych, branżowych, policealnych oraz szkół wyższych medycznych

 6 stoisk służb mundurowych

 20 stoisk przedsiębiorców

 Dla pozostałych uczniów szkół podstawowych, w tym samym czasie przygotujemy tematyczne programy

zawodoznawcze, transmitowane on-line, które będą zawierały także relację z targów prowadzonych na

żywo.

 Konferencja tematyczna

 Prowadzący: Tomasz Wolny, Katarzyna Cichopek, Agnieszka Dziekan, Mateusz Szymkowiak.

www.tauronarenakrakow.pl



Dziękujemy za uwagę

www.zawodowa.malopolska.pl


