
 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE –DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI 

WZBOGACANIE I MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO 

 

   
 

W 2011 roku zakończyła się realizacja wielkiego projektu o nazwie „Zakup 

wyposażenia specjalistycznego dla ZST-E CKU w Ostrowie Wielkopolskim”. Projekt 

był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach działania Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013, pod nazwą „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w 

tym kształcenia ustawicznego”. Inwestycję tę współfinansował Powiat Ostrowski. 

 

     
 

Pozyskanie pełnego i nowoczesnego wyposażenia dla nowopowstałych czterech pracowni 

specjalistycznych, to znaczy pracowni maszyn sterowanych numerycznie, spawalniczej, 

laboratorium pomiarów i pracowni elektromechaniki pojazdów samochodowych, 

otworzyło przed szkołą nowe możliwości edukacyjne. Zakupiono profesjonalne, 

przemysłowe centrum obróbkowe CNC z dodatkową 4 osią i tokarkę CNC, produkcji 

amerykańskiej firmy HAAS, niezbędne oprogramowanie przemysłowe i edukacyjne 

ESPRIT, a także komplety narzędzi do tych maszyn oraz symulatory programowania. 

Wartość zakupionego sprzętu do Pracowni CNC wyniosła 733.695,00 zł. Do 

nowotworzonej Pracowni Pomiarów zakupiono 99 przyrządów pomiarowych do pomiarów 

wartości fizycznych o wartości 280.836,72 zł. Są to różnego typu suwmiarki, mikrometry, 

głębokościomierze, wysokościomierze, czujniki precyzyjne, szczękowe sprawdziany, 

grubościomierze, kątowniki precyzyjne oraz współrzędnościowy manualny przyrząd 

pomiarowy 3xd firmy Mitutoyo do pomiarów wysoko precyzyjnych.  Nową pracownię 

spawalniczą zasilono sprzętem o wartości 60.142,08 zł. Są to przede wszystkim urządzenia 

do spawania typowymi metodami stali i metali kolorowych  MIG/MAG, TIG DC, TIG 

AC/DC, MMA, urządzenia do cięcia plazmowego oraz osprzęt pomiarowy i urządzenia 
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pomocnicze. Natomiast Pracownię Elektromechaniki Pojazdowej wyposażono w różne 

urządzenia i narzędzia o wartości 72.973,44 zł . Zakupiono między innymi warsztatowy 

stanowiskowy przyrząd diagnostyczny typu FSA produkcji firmy Bosch z niezbędnym 

wyposażeniem pomocniczym i oprogramowaniem do badania elektrycznych i 

elektronicznych podzespołów, czujników i przewodów w samochodach z silnikiem 

benzynowym i diesla, a także kolejny elektroniczny tester diagnostyczny typu KTS 

BOSCH. Ogółem wartość zakupionego wyposażenia do czterech pracowni to 1.147.647,24 

złotych.  

 

   
 

Realizacja projektu była dla warsztatów szkolnych technologicznym skokiem w 

nowoczesność. Dzięki realizacji tych przedsięwzięć szkoła spełnia obecne standardy 

wyposażenia przewidziane dla kształcenia wielu zawodów elektromechanik pojazdów 

samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, 

ślusarz, elektryk, technik mechanik i technik elektryk. Poziomem wyposażenia 

dogoniliśmy postęp techniczny i technologiczny poziom regionalnych zakładów pracy. 

Możemy więc przygotowywać uczniów do potrzeb współczesnego rynku pracy. W 

związku z posiadanym nowoczesnym wyposażeniem i warunkami lokalowymi Okręgowa 

Komisja Egzaminacyjna zleca szkole corocznie organizację części praktycznej egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe w kilku zawodach dla absolwentów wielu 

wielkopolskich szkół zawodowych. Działające w szkole Centrum Kształcenia 

Ustawicznego prowadzi szkolenia dla dorosłych z użyciem powyższych pracowni.  
 


