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JAK DOSZŁO DO POWSTANIA RZEMIEŚLNICZEJ
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PILŹNIE?
Młodzież jest grupą najmocniej zagrożoną brakiem perspektyw zawodowych na
terenach wiejskich. Nie mając konkretnego zawodu – nie ma pracy , co może powodować
emigrację zawodową lub schodzenie na margines życia społecznego.
Po ukończeniu gimnazjum staje przed faktem wyboru dalszego kształcenia - wyboru zawodu,
swej zawodowej przyszłości. Młodzież z terenów wiejskich nie ma możliwości dojazdu do
szkół oddalonych znacznie od miejsca zamieszkania. Dla rodzin wielodzietnych koszty
dojazdu dzieci stanowią duże obciążenie budżetów domowych. Poszukują więc szkoły na
miejscu. Jedyną szansą na dalsze kształcenie jest Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie. Nie
daje ono jej konkretnego zawodu, a przygotowuje ją na studia. Większość jego absolwentów
nie kontynuuje dalszej nauki. Pozostają z wykształceniem średnim-ogólnokształcącym
zasilając lokalną grupę pozostających bez pracy.
Problemem był brak szkoły zawodowej , która dawałaby uczniom konkretny
zawód . Problem ten zgłaszany był przez społeczeństwo na zebraniach środowiskowych, na
wywiadówkach w szkole oraz zebraniach Rady Rodziców.
Były prowadzone w tym temacie rozmowy, spotkania przedstawicieli kompetentnych
instytucji , ale nie przyniosły one efektu. Utworzenie szkoły zawodowej dawałoby
absolwentom gimnazjum , młodzieży niepracującej i nieuczącej się do lat 18 możliwość
kształcenia na poziomie praktycznym i zdobycia konkretnego zawodu. Powinno być to
połączone z poszerzeniem wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, języków obcych,
nowoczesnych systemów komunikacji co znacznie zwiększyłoby konkurencyjność na rynku
pracy. Najaktywniejsza grupa uczniów szkoły zawodowej mogłaby w przyszłości założyć
własną działalność gospodarczą.
Wychodząc więc naprzeciw potrzebom lokalnym Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi
Pilźnieńskiej oraz Cech Rzemiosł Różnych w Pilźnie rozpoczęli działania przygotowujące
założenie takiej szkoły. Z inicjatywy Towarzystwa napisano projekt pod tytułem „ Zostanę
rzemieślnikiem będę przedsiębiorczy”, który w drodze konkursu został wyłoniony do
realizacji. Był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet numer IXRozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie numer 9.5 - Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Dofinansowanie przyznane w formie dotacji
rozwojowej na realizację projektu wynosiło 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych
projektu .
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Beneficjentem w/w projektu było Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej
(TPPiZP) , które powstało w 1988 roku, a w 2004 roku uzyskało status Organizacji Pożytku
Publicznego.
Towarzystwo podejmuje inicjatywy i współdziała w koordynacji działań na rzecz rozwoju
gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz ochrony środowiska Miasta i Gminy Pilzno,
kultywuje dorobek i osiągnięcia Ziemi Pilźnieńskiej, upowszechnia wiedzę o historii
regionu,
pielęgnuje
miejscowe
tradycje
i
obyczaje.
Współpracuje ze szkołami - wspierając rozwój uzdolnień młodzieży . Zainicjowało akcję
"Harcerstwo w szkołach". Udziela finansowego i organizacyjnego wsparcia dla drużyn.
Towarzystwo pozyskało w 2005 roku z MENiS w drodze konkursu projektów środki na
zajęcia rekreacyjno- sportowe. Objęci nimi byli uczniowie gimnazjum w Pilźnie, którzy
uczestniczyli w nauce pływania z dowozem na basen.
TPPiZP podpisało umowę
o współpracy i wymianie doświadczeń z partnerskim miastem GyomaendrÖd na Węgrzech.
Partnerem Towarzystwa w realizacji projektu „Zostanę rzemieślnikiem będę przedsiębiorczy”
był Cech Rzemiosł Różnych w Pilźnie współdziałający z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Cech Rzemiosł Różnych w Pilźnie jest organizacją
samorządu gospodarczego i organizacją przedsiębiorców, która powstała w 1986 roku. Działa
ona na rzecz i dla dobra zrzeszonych rzemieślników, a jej celem jest rozwój środowiska
rzemieślniczego oraz wspieranie rozwoju Ziemi Pilźnieńskiej. Zrzeszeni w tej organizacji
rzemieślnicy byli bezpośrednio zaangażowani w realizację zadań projektu. Służyli swoimi
doświadczeniami, zakładami pracy łącząc w projekcie teorię z praktyką. Poprzez nich
dowiedzieliśmy się o zapotrzebowaniu na poszczególne zawody rzemieślnicze. Byli
uczestnikami spotkań ze społecznością lokalną , na których kształtowano przekonanie
o celowości podnoszenia swoich wiadomości i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości,
efektem czego może być utworzenie dobrze prosperującego zakładu pracy czy
przedsiębiorstwa. Sami stanowią tu doskonały przykład.
Projekt realizowany był od 01. 12.2008 roku do 31.05.2009 roku, obejmował obszar Pilzna
i jego wiejskich okolic. Promocja projektu odbywała się za pomocą utworzonej specjalnej
strony internetowej aktualizowanej na bieżąco , poprzez ogłoszenia w lokalnych mediach,
w kościołach, plakatach informacyjnych, gazetkach szkolnych,
poprzez spotkania
informacyjne oraz piknik. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy miejsko- wiejskiej gminy
Pilzno oraz okolicznych obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
szkolnej i ich rodzin.
Celem projektu było :
- włączenie społeczności w świadome planowanie systemu kształcenia młodzieży
dostosowane do rynku pracy na terenach wiejskich rejonu Pilzna
- zbudowanie partnerstwa na rzecz podniesienia poziomu kształcenia pod kątem lokalnego
rynku pracy
- zbadanie potrzeb edukacyjnych młodzieży pod kątem predyspozycji osób i deficytowych
zawodów
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- przygotowanie innowacyjnych programów rozwojowych
- poczynienie starań w kierunku utworzenia szkoły zawodowej, która zwiększyłaby szansę
młodzieży z terenów wiejskich na znalezienie miejsca pracy lub samodzielne jego stworzenie
W ramach realizowanego projektu dokonano analizy dostępnych strategii: m.in. Regionalnej
Strategii Rozwoju , Strategii Społeczno- Gospodarczego Rozwoju Gminy Pilzno na lata
2001-2015, Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Podkarpackiego, Raportów
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pod
kątem zapotrzebowania na rynku pracy na konkretne zawody. Opracowano diagnozę
dotyczącą zapotrzebowania na zawody ze szczególnym uwzględnieniem
zakładów
rzemieślniczych na lokalnym rynku pracy. Zorganizowano moderowane spotkanie
z przedsiębiorcami lokalnymi, pracownikami urzędów pracy, dyrektorami szkół,
przedstawicielami władz miasta i organizacji pozarządowych oraz chętnych członków
społeczności lokalnej. Odbyły się spotkania z uczniami i rodzicami uczniów klas trzecich
gimnazjum w Pilźnie i okolicach, na których przedstawiano głęboką analizę potrzeby
założenia szkoły zawodowej w Pilźnie . Powołano zespół ds. Programów Kształcenia
Zawodowego oraz Zespół ds. Praktycznego Przyuczenia do zawodu z pośród członków
Cechu Rzemiosł Różnych
w Pilźnie i innych przedsiębiorców celem planowania
ewentualnych kierunków programów rozwojowych szkół pod kątem zapotrzebowania na
konkretne zawody i kompetencje na rynku pracy. Przygotowano plan działań niezbędnych
do wdrożenia programu rozwojowego z uwzględnieniem docelowo utworzenia klas
wielozawodowych w Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej. Opracowano plany rozwojowe dla szkoły tj. cykl zajęć
lekcyjnych, pozalekcyjnych, staże . Określono potrzeby szkoleniowe kadry szkoły ,
podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, zaplecze techniczne niezbędne do wdrożenia planów
rozwojowych szkoły.
Młodzież, rodzice i nauczyciele brali udział w warsztatach
pt „ Przedsiębiorcze Pilzno” , na których uzyskali szereg informacji na temat form
przedsiębiorczości , zakładania działalności gospodarczej, marketingu i konkurencji.
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Zajęcia warsztatowe pt „ Przedsiębiorcze Pilzno”.

Otrzymali oni dyplomy uczestnictwa w szkoleniu. U uczniów Publicznego Gimnazjum
w Pilźnie , którzy dobrowolnie stali się uczestnikami projektu doradcy zawodowi
przeprowadzili badanie predyspozycji zawodowych. Badanie miało na celu określić
zainteresowania uczniów oraz skłonność do pracy w odpowiednich zawodach. Uczniowie,
aby poznać lepiej niektóre zawody uczestniczyli w wycieczkach do zakładów pracy takich
jak: Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS, Zakłady Metalowo- Chemiczne,
Przedsiębiorstwo AKPIL, Odlewnia Żeliwa. W sposób bezpośredni poznali specyfikę różnych
zakładów od - mechanicznego do spożywczego. Mieli możliwość obserwacji różnych
stanowisk pracy , prześledzenia ich organizacji, sposobu produkcji i atmosfery pracy
a wszystko po to, by dokonać trafnego wyboru. Podsumowaniem projektu był piknik
pt „ Fachowiec z Pilzna” promujący zawody rzemieślnicze oraz ideę utworzenia
Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pilźnie połączony z degustacją potraw
lokalnych oraz wystawą produktów drobnej wytwórczości, w którym liczny udział wzięło
społeczeństwo nie tylko Pilzna , ale i gmin ościennych.
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Piknik „ Fachowiec z Pilzna”

Piknik „ Fachowiec z Pilzna”
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Rezultaty projektu;
Projekt przyczynił się do pobudzenia świadomości i aktywności w obszarze kształcenia
i szkolenia mieszkańców Pilzna oraz otaczających go terenów
wiejskich . Służy
zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich .Utworzone programy edukacyjne
wspierają kadry lokalnej gospodarki oraz powstawanie drobnych form przedsiębiorczości
w oparciu o zasoby naturalne regionu. Pozwoliło to na zatrzymanie młodych ludzi w regionie.
Projekt poprzez organizowane spotkania przedstawicieli różnych sektorów i różnych grup
wiekowych zainicjował powstanie partnerstwa lokalnego na rzecz budowania programów
edukacyjno –szkoleniowych na potrzeby mieszkańców i lokalnego rynku pracy .
W przyszłości partnerstwo może rozwiązywać kolejne problemy na terenach wiejskich.
Zbadanie predyspozycji zawodowych uczniów ukierunkowało ich co do dalszego
kształcenia, a przede wszystkim wyboru zawodu . Systematyczne zamieszczanie w prasie
lokalnej informacji na temat „ Na rzemieślnika się ucząc przedsiębiorczym się stanę ‘’
zainteresowało tą formą kształcenia młodzież z całego powiatu dębickiego .Opracowana
diagnoza dotycząca zapotrzebowania na zawody na lokalnym rynku pracy dała głębokie
rozeznanie potrzeby założenia szkoły zawodowej w Pilźnie oraz obraz deficytowych
zawodów. Formalnymi sprawami organizacyjnymi szkoły zajęła się Izba Rzemieślnicza oraz
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Stała się ona organem prowadzącym szkołę.
Powyższe rezultaty projektu doprowadziły do głównego efektu tj. do powstania
Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pilźnie i utworzenia dwóch klas
wielozawodowych z liczbą 70 uczniów kształcących się w 14 wybranych zawodach,
pobierających praktyczną naukę zawodu w 27 zakładach pracy z terenu Pilzna i Dębicy.
Dzięki uprzejmości dyrektora LO w Pilźnie pana Marka Wojtuły szkoła znalazła swoje
lokum.
Naukę w niej rozpoczęła młodzież z 5 gmin powiatu dębickiego: Pilzna, Dębicy, Jodłowej,
Brzostka i Czarnej. Uroczysta inauguracja nowej szkoły odbyła się 1września 2009 roku.
Dyrektorem została Pani mgr Anna Smołucha, która jednocześnie była autorem i
koordynatorem projektu. Powstała szkoła umożliwi młodzieży zdobycie konkretnego zawodu,
a tym samym absolwentom zwiększy szansę na znalezienie miejsca pracy lub samodzielne
jego stworzenie.
Myślę , że projekt „Zostanę Rzemieślnikiem Będę Przedsiębiorczy” spełnił cel Europejskiego
Funduszu Społecznego to jest - pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie
możliwości zatrudnienia , ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania
w zasoby ludzkie w myśl motta „człowiek- najlepsza inwestycja”.
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