
 

 

       Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych 

poprzez  angażowanie pracodawców w proces 

dostosowania   kształcenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy. 

 Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/17 



Podstawa programowa kształcenia w zawodach 

Kształcenie zawodowe w zawodach wpisanych do Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

prowadzone jest w oparciu o Podstawę programową kształcenia w zawodach. 

Podstawa prawna  

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia w zawodach 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r.zmieniające rozporządzenie w 

sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 10 lipca 

2015 r. 

 

http://new.koweziu.edu.pl/kziu-akty-prawne/item/595-akty-prawne-klasyfikacja-zawod%C3%B3w-szkolnictwa-zawodowego
http://new.koweziu.edu.pl/kziu-akty-prawne/item/595-akty-prawne-klasyfikacja-zawod%C3%B3w-szkolnictwa-zawodowego


Nowoczesny system edukacji zawodowej w obliczu innowacyjnej gospodarki 

musi koordynować politykę kształcenia i doskonalenie kadr, uwzględniając 

zapotrzebowania zmiennego i dynamicznego rynku pracy.  

 

Wytyczne resortów edukacji, pracy i Unii Europejskiej wskazują na potrzebę 

zbliżania szkolnictwa zawodowego do wymagań rynku pracy.  

 

To pracodawcy powinni mieć największy wpływ na model systemu edukacji 

zawodowej. 

Pracodawca jako ważny partner  
w kształceniu zawodowym 

 



Jaka może być rola pracodawcy w kształceniu 
zawodowym? 

• przygotowywanie przyszłego pracownika do realizacji zadań zawodowych 

• gwarantowanie pewności zatrudnienia i tworzenie szans na rynku dla młodych 
ludzi 

• uczestniczenie w prognozowaniu przyszłych potrzeb rynku pracy 

• inicjowanie i wzmacnianie współpracy przedsiębiorstw ze szkołami i instytucjami 
edukacyjnymi 

• współpraca z instytucjami rynku pracy, a zwłaszcza publicznymi i prywatnymi 
służbami zatrudnienia, oraz aktywne włączanie się do systemów doradztwa 
zawodowego dla młodzieży i osób szukających pracy 

• oferowanie więcej miejsc na praktyki zawodowe, możliwości przyuczania się do 
zawodu i staże 

• zachęcanie pracowników, by przekazywali swoje umiejętności i doświadczenia 
praktykantom/praktykantkom i stażystom/stażystkom lub też tymczasowo stali się 
nauczycielami w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego 



Korzyści ze współpracy…  
dla szkoły: 

• praktyczna wiedza o rynku pracy 

• bieżące informacje o aktualnie obowiązujących trendach na rynku pracy 

• kształcenie zawodowe zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy 

• możliwość otrzymania wsparcia dla szkół w zakresie doposażenia bazy 
dydaktycznej, w tym w nowoczesne środki dydaktyczne i materiały 

• praktyki zawodowe 

• wzrost liczby absolwentów znajdujących pracę po ukończeniu szkoły 



Korzyści ze współpracy...  
dla pracodawcy: 

• sposób na znalezienie najzdolniejszych uczniów - potencjalnych pracowników 
• możliwość wpływania na programy nauczania, dzięki czemu przedsiębiorcy 

mogą w przyszłości zyskać pracowników z kwalifikacjami i umiejętnościami, 
których naprawdę potrzebują 

• możliwość zaprezentowania firmy oraz szeroka promocja  
• praktyki zawodowe 



Zestawienia bibliograficzne 
opracowane na podstawie zbiorów 
CDN PBP w Koninie i filii w Turku 

• Edukacja a rynek pracy 
https://cdnkonin.pl/pbp/images/Edukacja_a_rynek_pracy_turek.pdf 

 
• Kształcenie zawodowe 

 https://cdnkonin.pl/pbp/images/Ksztalcenie_zawodowe_turek.pdf 
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Więcej informacji: 

• https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/o-roli-pracodawcow-w-
ksztalceniu-zawodowym-konferencja-w-men.html  

        O roli pracodawców w kształceniu zawodowym – konferencja w MEN. 
 
• https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zmiany-w-ksztalceniu-

zawodowym-dla-rynku-pracy.html  
        Informacja MEN na temat zmian w kształceniu zawodowym dla rynku pracy 
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• http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/documents/512265/633867/Analiza+reali
zowanych+obecnie+form+współpracy+ponadgimnazjalnych+szkół+zawodow
ych+z+pracodawcami/f7788e4b-6afe-4b78-88ff-2dc80e08a448 

        Analiza realizowanych obecnie form współpracy ponadgimnazjalnych szkół 
        zawodowych z pracodawcami 
 
 

• http://wyborcza.pl/akcje_spoleczne/1,153856,17939032,Wspolpraca_miedzy_

pracodawcami_i_szkolnictwem_zawodowym_.html?disableRedirects=true  

        Artykuł o współpracy między pracodawcami i szkolnictwem   zawodowym 
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• http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz  

        Podstawa programowa kształcenia w zawodach 

• https://mapa-zawodowe.men.gov.pl  

        Mapa “Wyklikaj szkołę zawodową” 

• http://przejdznazawodowstwo.pl/rola-pracodawcow-w-ksztalceniu-zawodowym  

       Rola pracodawców w kształceniu zawodowym 

 

Dostęp do każdej ze stron sprawdzono 28.08.2016 
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Wykorzystane grafiki i strony internetowe: 

Slajd 1: geralt, https://pixabay.com/pl/narzędzi-połowowych-współpracy-936725/ 
licencja CC0 Public Domain 
 
Slajd 2: http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz 
 
Slajd 3: 422737, https://pixabay.com/pl/puzzle-ostatnie-cząstki-kawałek-654957/ licencja CC0 Public 
Domain  
 
http://przejdznazawodowstwo.pl/rola-pracodawcow-w-ksztalceniu-zawodowym 
 
Slajd 5: geralt, https://pixabay.com/pl/drżenie-rąk-człowiek-kobieta-1018097/ licencja CC0 Public Domain   
 
Slajd 6: Peggy_Marco, https://pixabay.com/pl/puzzle-współpracy-razem-połączenia-1020427/ licencja 
CC0 Public Domain 
 
Slajd 7: Peggy_Marco,  https://pixabay.com/pl/książki-stos-dowiedz-się-więcej-1015595/ licencja CC0 
Public Domain 
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