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W dniach 7-12 kwietnia 2019 roku w Płocku odbyło się szóste spotkanie partnerów 

projektu, na które przyjechało 21 osób reprezentujących wszystkich partnerów projektu: 11 

osób z Niemiec, 6 z Łotwy i 4 z Włoch oraz 2 uczniów z Niemiec i 2 uczniów z Łotwy 

uczestniczących w stażu w firmie Rejs w Rypinie. Organizatorem spotkania była pani 

wicedyrektor Agnieszka Stańczyk-Jabłońska - koordynator projektu, której pomagało 

kilkoro nauczycieli: Małgorzata Szczepańska, Anita Kaczanowska, Wioletta Dzięgielewska, 

Anna Kiełbasa, Marcin Rosiak, Aleksandra Jaskuła, Agata Gazda, Bożena Piórkowska, 

Grażyna Kalinowska, Anita Dziembowska, Bogusław Franke, Marek Nowak, Damian 

Leśkiewicz, Bogdan Koziński i Ariusz Maślankowski. 

Celem spotkania było omówienie materiałów potrzebnych do opracowania 

„Przewodnika dla firm” oraz zwiedzanie zakładów pracy.  

Pierwszego dnia uczestnicy spotkania zwiedzili 2 zakłady pracy w Kutnie: AMZ - 

KUTNO S.A  i  Florian Centrum S.A. oraz cukrownię w Dobrzelinie. W każdej firmie 

goście zadawali dużo pytań dotyczących funkcjonowania zakładu, współpracy ze szkołami 

zawodowymi oraz możliwościami zorganizowania praktyk dla uczniów z innych krajów. Na 

koniec dnia zwiedzili zamek w Oporowie.  

Drugiego goście dnia zwiedzili 2 zakłady pracy - FABA S.A. w Baboszewie i 

FructoPlant w Gąbinie oraz pałac w Sannikach. 

Trzeciego dnia uczestnicy spotkania pojechali do Sierpca, by zwiedzić Muzeum Wsi 

Mazowieckiej. Następne pojechali do Rypina, by zwiedzić „Rejs Spółka z o.o.” - zakład 

produkujący akcesoria meblowe, aby zwiedzić zakład oraz zobaczyć swoich uczniów 

odbywających tam pięciodniowy staż. 

Czwarty dzień goście spędzili w Płocku. W drodze do Urzędu Miasta Płocka przeszli 

obok najbardziej znanych zabytków Płocka - Kolegiata Pruska, Grób nieznanego Żołnierza, 

pomnik Broniewskiego. Zwiedzili Bazylikę Katedralną oraz Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia (miejsce pobytu w Płocku Św. Faustyny) oprowadzeni przez księdza 

proboszcza i siostrę zakonną. W czasie wizyty w Płocku w auli ratusza odbyło się spotkanie 

z wiceprezydentem Miasta Płocka Panem Romanem Siemiątkowskim oraz panią Ewą 

Śniegocką, podczas którego uczestnicy zadawali pytania dotyczące szkolnictwa, w tym 

szkolnictwa zawodowego, zakładów pracy w Płocku oraz w jaki sposób władze miasta 

wspierają szkoły zawodowe w Płocku. W ramach poznawania kultury i tradycji kraju 

partnerskiego uczestnicy zwiedzili Muzeum Mazowieckie w Płocku.  

Ostatniego dnia odbyło się spotkanie w szkole, podczas którego pani Aleksandra 

Jaskuła przeprowadziła szkolenie - warsztaty międzykulturowe oraz pokazała prezentację ze 

spotkania w Niemczech. Gdy koordynatorzy pracowali nad dalszymi działaniami w 

projekcie, pozostali uczestnicy spotkanie zwiedzili naszą szkołę oraz warsztaty szkolne. W  

południe przyjechali uczniowie ze stażu i zaprezentowali korzyści i umiejętności, jakie 

zdobyli podczas stażu. Wszyscy uczestnicy spotkania (nauczyciele i uczniowie) wypełnili 

online ankietę oceniającą organizację spotkania. Wyniki pokazały, że spotkanie było 

perfekcyjnie zorganizowane.  


