
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 

ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie 
tel./fax (86) 2771 134; (86) 2771 135 

e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl 
www.zsoiz-ciechanowiec.pl 

Organ Prowadzący: Powiat Wysokomazowiecki 
 

  

NOWO złożone i realizowane projekty na 2021 – 2022 r. 

Lp. Nazwa projektu  i jego źródło Wartość Opis projektu 
Osoby 

odpowiedzialne 

1 

„Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na 

rynku pracy”  

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski województwa 

Podlaskiego.  

Nr projektu:  

Typ akcji/działania: w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego , Poddziałanie 3.3.1- 

kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności 

podlaskiej gospodarki 

1 011 072,32 zł 

Powstanie nowoczesnej pracowni fryzjerskiej i 

kosmetologii.  Zakup sprzętu i pomocy do nauki zawodu 

Technik Usług Fryzjerskich oraz Fryzjer. Dodatkowe 

zajęcia dla młodzieży z języków obcych i przedmiotów 

zawodowych. Płatne staże i kursy zawodowe dla 

uczniów Technik Usług Fryzjerskich w Ciechanowcu.  

Łukasz 
Godlewski 

Agnieszka 
Gaczkowska 

Justyna 
Szymańska 

2 

„Nauka pozaformalna szansą na rozwój” 

Źródło finansowania: POWER 

Wniosek numer: 2020-1-PMU-3077 

 

250 000,00 zł 

14 dniowy wyjazd dla 30 uczniów i 4 nauczycieli do 

Włoch (Padwa, Toskania, Wenecja) w celu podniesienia 

kompetencji językowych i kluczowych oraz poznania 

kultury włoskiej. 

Łukasz 

Godlewski 

mailto:zsoiz-ciechanowiec@wp.pl
http://www.zsoiz-ciechanowiec.pl/


3 

„Europejskie kierunki zawodowe” 

Źródło finansowania: Erasmus+ 

Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach 

kształcenia zawodowego 

660 000,00 zł 

Staże zawodowe na terenie Grecji, Włoch i Hiszpanii: 

30 uczniów kształcących się na profilu TŻiUG,  

15 uczniów na profilu Technik Usług Fryzjerskich 

25 o profilu Technik Budownictwa,  

10 Plastyków Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej 

Łącznie 80 uczniów i 8 nauczycieli 

 

Łukasz 

Godlewski 

4 

„Wysoka jakość edukacji kluczem do kariery” 

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski województwa 

Podlaskiego.  

Typ akcji/działania: w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego ,Podziałanie 3.1.2- 

wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, 

1 441 200,00 zł 

Zajęcia dodatkowe dla uczniów LO, doposażenie 

pracowni ogólnokształcących, zakup podręczników i 

pomocy naukowych, MIESIĘCZNE STYPENDIA DLA 

ZDOLNYCH UCZNIÓW w wysokości 300-500 zł przez dwa 

lata 

 

Łukasz 

Godlewski 

5 

„Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłości” 

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski województwa 

Podlaskiego.  

Typ akcji/działania: w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego , Poddziałanie 3.3.1- 

kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności 

podlaskiej gospodarki 

1 542 158,4 zł 

Powstanie nowoczesnej pracowni gastronomicznej. 

Doposażenie nowej pracowni „warsztatów wykończenia 

wnętrz” w ramach Technikum Budownictwa i Technik 

Wykończenia Wnętrz. 

Zajęcia praktyczne dla uczniów TŻiUG oraz Technik 

Budownictwa i Technik Wykończenia Wnętrz 

Staże Zawodowe dla uczniów. 

Stypendia dla uczniów technikum . 

 

 

Łukasz 

Godlewski 

6 

Rozbudowa Internatu ZSOiZ w Ciechanowcu 

Źródło finansowania: Środki własne Powiatu 

Wysokomazowieckiego, Województwo Podlaskie.   3 800 000,00 zł 

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące 

prace: rozbudowa i podniesienie internatu o jedną 

kondygnację, wykonanie poddasza użytkowego w 

miejsce obecnego stropodachu, powiększenie 

powierzchni internatu o 902,1 metrów kwadratowych, 

powiększenie bazy noclegowej dla młodzieży o 80 

miejsc noclegowych, czyli do 170 miejsc, 2-3 osobowe 

 

Powiat 

Wysokomazowie

cki 

 



pokoje z łazienkami dla uczniów, odnowienie całej 

elewacji zewnętrznej. 

 

7 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w 

Ciechanowcu kluczem do podniesienia kompetencji językowych i 

kluczowych” 

Źródło finansowania: POWER 

174 756,00 zł 

14 dniowy wyjazd dla 20 uczniów i 4 nauczycieli do 

Włoch (Padwa, Wenecja) w celu podniesienia 

kompetencji językowych i kluczowych 

Łukasz 

Godlewski 

8 

„Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w ZSOiZ 

w Ciechanowcu” 

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski województwa 

Podlaskiego. 

Typ akcji/działania: w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Poddziałanie 3.3.1- 

kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności 

podlaskiej gospodarki 

Nr naboru: RPPD.03.03.01-IZ-00-20-002/17 

623 883,75 zł 

 

Podniesienie umiejętności i kwalifikacji w zawodzie 

rolnik oraz technik budownictwa poprzez realizację 

staży i praktyk dla 76 uczniów. W ramach projektu 

przewidziano m.in. kurs na wózki widłowe i zdobycie 

prawa jazdy.  

 

 

Łukasz 

Godlewski 

9 

Staże zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ na 2022 r. 

Źródło finansowania: Erasmus+ 

Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach 

kształcenia zawodowego 
760 000,00 zł 

Staże zawodowe na terenie Portugalii, Grecji, Włoch i 

Hiszpanii: 

20 uczniów kształcących się na profilu TŻiUG,  

30 uczniów na profilu Technik Usług Fryzjerskich 

25 o profilu Technik Budownictwa,  

15 na profilu Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej 

Łącznie 90 uczniów i 8 nauczycieli 

 

Łukasz 

Godlewski 



10 

Wyposażenie uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w 

zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie 

specjalistyczne służącego do realizacji programu szkolenia w 

oddziałach przygotowania wojskowego. 

Źródło finansowania: Budżet Państwa, Powiat Wysokomazowiecki 

89 940,00 zł 

Zakup 32 kompletów mundurów dla uczniów Oddziałów 

Przygotowania Wojskowego oraz specjalistycznego 

wyposażenia na zajęcia wojskowe. 

Łukasz 

Godlewski 

Arkadiusz 

Kendzierski 

Katarzyna 

Rostkowska 

11 

Dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach 

uczestnictwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w 

Ciechanowcu w „Pilotażowym programie wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych”  

– IV EDYCJA – 2020-2022 

44 880,00 zł 

Zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy 

mundurowej (pełne umundurowanie) oraz materiałów 

do ćwiczeń dla klas wojskowych. 

Arkadiusz 

Kendzierski 

Katarzyna 

Rostkowska 

Łukasz 

Godlewski 

Suma wartości planowanych 

projektów: 10 397 890,47 zł 

Łączna wartość planowanych i zatwierdzonych 

projektów do realizacji na lata 2021-2022 

wyniesie: 10 397 890,47 złotych  



Projekty zrealizowane w latach 2018 - 2020 r. 

Lp. Nazwa projektu  i jego źródło Wartość Opis projektu 
Osoby 

odpowiedzialne 

1 

„Europejski Nauczyciel – efektywne kształcenie” 

Źródło finansowania: POWER lub Erasmus+ 

Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej 

520  000,00 zł 

Wyjazd 45 nauczycieli  na szkolenia do: Francji, Malty, 

Włoch i Hiszpanii. W ramach szkoleń przewidziano m.in. 

wykorzystywanie nowoczesnych technologii w 

nauczaniu, naukę przedmiotu niejęzykowego poprzez 

język obcy, szkolenia metodyczne. 

 

Łukasz 

Godlewski 

2 

„Europejska Praktyka = Klucz do Rynku Pracy” 

Źródło finansowania: Erasmus+ 

Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach 

kształcenia zawodowego 

630 000,00 zł 

Staże zawodowe na terenie Grecji i Hiszpanii dla:  

30 uczniów kształcących się na profilu TŻiUG,  

15 uczniów na profilu TUF,  

15 o profilu technik budownictwa,  

15 Plastyk.  

Łącznie 75 uczniów i 7 nauczycieli 

 

Łukasz 

Godlewski 

3 

Dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach 

uczestnictwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w 

Ciechanowcu w „Pilotażowym programie wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych”  

– III EDYCJA – 2019-2021 

25 500,00 zł 

Zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy 

mundurowej (pełne umundurowanie) oraz materiałów 

do ćwiczeń dla klas wojskowych. 

Arkadiusz 

Kendzierski 

Katarzyna 

Rostkowska 

Łukasz 

Godlewski 

4 

Dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach 

uczestnictwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w 

Ciechanowcu w „Pilotażowym programie wspierania szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych 

Wojskowych Klas Mundurowych”  

– I EDYCJA – 2017-2019 

75 020,00 zł 

Zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy 

mundurowej (pełne umundurowanie) oraz materiałów 

do ćwiczeń dla klas wojskowych. 

Arkadiusz 

Kendzierski 

Katarzyna 

Rostkowska 



Łukasz 

Godlewski 

5 

„Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

kluczem do efektywnego nauczania” 

Źródło finansowania: POWER 

Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej 

521  530,40 zł 

Wyjazd 43 nauczycieli  na szkolenia do: Niemiec, Francji, 

Malty i Hiszpanii. W ramach szkoleń przewidziano m.in. 

zajęcia z TIK (wykorzystywanie nowoczesnych 

technologii w nauczaniu , CLIL (nauka przedmiotu 

niejęzykowego poprzez język obcy), szkolenia 

metodyczne, obsługę tablic interaktywnych. 

 

Łukasz 

Godlewski 

6 

„Międzynarodowa wymiana młodzieży Polska-Gruzja”  

– IV EDYCJA 

Źródło finansowania: MEN 70 000,00 zł 

Projekt zakładał wyjazd 18 osobowej grupy uczniów 

ZSOiZ z 5 opiekunów do Gruzji i przyjazd analogicznej 

grupy z Gruzji do Polski w celu poszerzania wiedzy na 

temat dziedzictwa kulturowego obu narodów oraz 

doskonalenia komunikacji w językach obcych. 

Łukasz 

Godlewski 

Eugeniusz 

Święcki, 

Szmurło Cecylia 

7 

Polsko-Ukraińskie Spotkania Młodzieży. 

W ramach umowy z FRSE 
27 182,47 zł 

Projekt zakładał przyjazd 10 osobowej grupy uczniów z 

Ukrainy i 2 opiekunów do Polski w celu poszerzania 

wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego obu narodów 

oraz doskonalenia komunikacji w językach obcych. 

Wspólna wycieczka do Lublina i Zamościa w dniach 2-4 

października 

Szmurło Cecylia 

8 

„Rozwijamy skrzydła” 

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski województwa 

Podlaskiego.  

Typ akcji/działania: w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego ,Podziałanie 3.1.2- 

wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego,  

750 965,37 zł 

Powstanie nowoczesnej pracowni informatycznej. 

Zakup sprzętu i pomocy do pracowni biologicznej, 

chemicznej i  geograficznej. Doskonalenie nauczycieli. 

Dodatkowe zajęcia dla młodzieży z języków obcych i 

przedmiotów ścisłych. Wyjazdy edukacyjne dla 

młodzieży do ośrodków badawczych, wyższych uczelni. 

Łukasz 

Godlewski 

Eugeniusz 
Święcki, 

 

 



9 

„Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu 

podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty 

edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego, Poddziałanie 8.2.1- Infrastruktura przedszkolna, 

kształcenia zawodowego i ustawicznego 

 

Nr naboru: RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/18 

441 600,82 zł 

Zakup sprzętu do praktycznej nauki zawodu: technik 

żywienia i usług gastronomicznych oraz technik 

budownictwa.  

Doposażenie pracowni umożliwi prowadzenie zajęć 

praktycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, 

w pełni odpowiadającego obecnym wymogom 

technicznym i umożliwiającego kształcenie zgodnie z 

oczekiwaniami lokalnego i regionalnego rynku pracy. 

Łukasz 

Godlewski 

Eugeniusz 
Święcki, 

 

Suma wartości projektów  

w latach 2018 - 2020: 
3 061 799,06zł 

 

Projekty zrealizowane w 2016 - 2018 roku 

Lp. Nazwa projektu  i jego źródło Wartość Opis projektu Realizatorzy 

1 

„Atrakcyjni na europejskim rynku pracy” 

Źródło finansowania: Erasmus+ 

Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach 

kształcenia zawodowego 

725 152, 64 zł 

Profesjonalne praktyki dla 46 uczniów i 6 nauczycieli 

w restauracjach i hotelach na południu Hiszpanii 

(Grenada, Andaluzja) 

Eugeniusz Święcki, 

Artur Bojar 

Łukasz Godlewski 

2 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 15 000 zł 

Zakup „nowości wydawniczych” znajdujących się w 

aktualnej ofercie księgarskiej, które pozwolą 

uczniom rozwijać swoje zainteresowania. 

Grażyna Święcka 

 

Artur Bojar 



3 

„Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w 

Ciechanowcu” 

Źródło finansowania: POWER 

Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej 

504 993, 65 zł 

Wyjazd 50 nauczycieli: na Maltę, Francję i do 

Niemiec, na szkolenia językowo –metodyczne.  

Eugeniusz Święcki, 

Łukasz Godlewski, 

Artur Bojar 

4 

„Międzynarodowa wymiana młodzieży Polska-Gruzja” 

Źródło finansowania: MEN 60 000 zł 

Wyjazd 20 osobowej grupy uczniów ZSOiZ z 4 

opiekunami do Gruzji i przyjazd analogicznej grupy z 

Gruzji do Polski w celu poszerzania wiedzy na temat 

dziedzictwa kulturowego obu narodów oraz 

doskonalenia komunikacji w językach obcych. 

Eugeniusz Święcki, 

Cecylia Szmurło, 

Łukasz Godlewski 

5 

Bezpieczna+ 

Tytuł projektu: „ROZMOWA JEST DOBRA NA WSZYSTKO” Źródło 

finansowania: MEN 
7 000 zł 

Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w szkołach poprzez szkolenia 

dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły. 

Katarzyna Rostkowska, 

Łukasz Godlewski 

6 
IV edycja programu Fundacji mBanku- „mPotęga” 

Źródło finansowania: Fundacji mBanku 
7 380 zł 

Rozwijanie  kompetencji matematycznych w 

oparciu o technologie informacyjne. 

Ewa Radziszewska,  

Karolina Faszczewska 

7 
Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt  

6 700 zł 
Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w 

sprzęt  

Artur Bojar 

Bożena Marońska 

8 Boisko szkolne 1 030 271,63 zł 
Budowa nowoczesnego boiska z trybunami przy 

budynku ZSOiZ.  

Eugeniusz Święcki 

9 

„Zagraniczne staże zawodowe kluczem do rynku pracy - rozwój 

zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych, technika 

usług fryzjerskich oraz technika budownictwa” 

Źródło finansowania: Erasmus+ 

Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach 

kształcenia zawodowego 

571 031,40 zł 

Staże zawodowe na terenie Grecji i Portugalii dla 40 

uczniów kształcących się na profilu TŻiUG, 15 

uczniów na profilu TUF oraz 16 o profilu technik 

budownictwa. 

Eugeniusz Święcki, 

 

Łukasz Godlewski 

10 Remont i doposażenie kuchni w internacie 100 000,00 zł 
Remont i doposażenie kuchni w internacie Eugeniusz Święcki 



Suma wartości projektów  

w latach 2016 - 2018: 
2 927 529,32 zł 

  

 


