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Słowem wstępu

Dobre decyzje to… mądre decyzje
Każdy człowiek ma w życiu jakieś cele, dążenia i plany, które 
chciałby w przyszłości zrealizować. Wszystkie - zarówno 
te mniej, jak i bardziej sprecyzowane - wymagają nie tylko 
pracy, ale też wielu poszukiwań i niełatwych wyborów. 
W życiu każdego człowieka przychodzi czas, by podjąć 
trudne decyzje. Przed jedną z nich stoją teraz uczniowie 
kończący szkołę podstawową. Właśnie teraz zadają sobie 
pytanie: w jakim kierunku mam pójść? Jaką szkołę średnią 
mam wybrać? Być może dla nich to pierwsza w życiu tak 
poważna decyzja, od której nie ma ucieczki. Warto zdać 
sobie sprawę, że wybór szkoły średniej to pierwszy etap 
planowania kariery edukacyjno-zawodowej. A ta dotyczy 
przecież każdego z nas, wszak to nasza edukacja oraz 
każda praca, jaką wykonujemy w ciągu całego życia. Karierę 
cechuje zmienność, nieprzewidywalność i elastyczność. 
Tempo zmian na rynku pracy powoduje, że nie da się 
wszystkiego zaplanować raz na zawsze. Można się jednak 
do tych zmian przygotować i temu przygotowaniu właśnie 
służy edukacja.
Jak wobec tego możemy pomóc młodym ludziom w podjęciu właściwej decyzji? Przede wszystkim 
nie zostawiajmy ich z tym wyborem samych. Przypomnijmy, że warunkiem trafnej decyzji jest poznanie 
samego siebie, tzn. tego, co nas interesuje, jakie mamy talenty, umiejętności, cechy charakteru. Kolejnym 
niezmiernie ważnym elementem jest zgromadzenie informacji o szkołach i profesjach, które znajdują się 
w obrębie naszych zainteresowań. Przygotowując niniejsze wydanie, przyświecał nam cel, by stało się ono 
platformą skupiającą choć kilka przykładów polskich szkół, które zasługują na szczególną uwagę.
Skupiamy się na szkołach zawodowych, bowiem to właśnie one stają się coraz bardziej popularne. Sylwetki 
zaprezentowanych w tym numerze placówek udowadniają, że dzisiejsze szkoły zawodowe wyglądają inaczej 
niż kiedyś - to zespoły szkół, które ambitnie myślą o przyszłości swoich uczniów i odważnie zaprzyjaźniają 
się z innowacjami. Zbyt szybko rozwija się przemysł i proces informatyzacji, by szkoły zawodowe mogły 
sobie pozwolić na pozostawanie w tyle. Przedstawione organizacje odważnie odchodzą od schematów 
i szukają najlepszych dróg rozwoju. „Zarażając” innych dobrymi praktykami, powodują, że mamy od kogo 
się uczyć! Wzorcem dla innych niech będzie także sylwetka przedstawionej fi rmy, która stanowi dobry 
przykład owocnej współpracy sektora biznesu z edukacją.
Szczególnej uwadze czytelników polecamy wywiad z Patrykiem Burnickim, szefem kuchni w warszawskiej 
restauracji Magdy Gessler, który prezentując postawę odwagi w podejmowaniu decyzji, pracowitości 
oraz konsekwencji w podążaniu za marzeniami, staje się prawdziwym ambasadorem jednego z najbardziej 
cenionych dziś zawodów - kucharza. 
Spinając klamrą wątek wyborów - czasem trudno podjąć kluczową decyzję. Trudno wyjść z dającej 
bezpieczeństwo strefy komfortu, otworzyć się na zmiany. Nie zawsze jesteśmy przecież pewni słuszności 
swoich wyborów, nie zawsze potrafi my naszą ideą zarazić innych. Ale jestem przekonana, że tylko ci, którzy 
mądrymi decyzjami, czasami pójściem „pod prąd” mają odwagę zmienić siebie czy swoją organizację, 
osiągną sukces.
Życzę miłej lektury.

redaktor naczelna



KRAKOWSKI „POLIGRAFIK” 
KUŹNIĄ BRANŻOWYCH 
SPECJALISTÓW
Rozmowa z Panią Marzeną Lenar - Dyrektor Zespołu Szkół, Panią Beatą Krupą – Kierownik Szkolenia 
Praktycznego oraz Panem Jarosławem Krukiem – Doradcą Zawodowym w Zespole Szkół Poligraficzno-
Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Kierunek Kariera: Państwa szkoła 
ukierunkowana jest na przygotowanie 
przyszłych absolwentów do zawodu 
obsługującego mocną w Krakowie 
branżę poligraficzno-wydawniczą. 
W jakich dokładnie specjalnościach 
kształci się u Was młodzież?

Beata Krupa: Szkoła funkcjonuje już 
od ponad 110 lat i od początku była 
ukierunkowana na branżę poligraficzną. 
Rozwój technologii IT oraz procesów 
digitalizacyjnych wymusił zmiany we 
wszystkich obszarach związanych 
z poligrafią. Kształcimy więc w zawodach, 
które wymusza rynek pracy. W technikum 
są to kierunki: technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej, reklamy, fotografii i multimediów, 
technik procesów drukowania i procesów 
introligatorskich. W szkole branżowej 
I stopnia kształcimy w zawodach fotografa, 
drukarza offsetowego oraz operatora 
procesów introligatorskich.

Jak kształtowała się współpraca na linii 
szkoła-branża?

BK: Była to współpraca systemowa. Przy 
szkole funkcjonowało koło poligrafów 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Mechaników, członkami którego byli 
przedstawiciele krakowskich zakładów 
poligraficznych. Otrzymywaliśmy od nich 
wsparcie w postaci know-how, organi-
zowania warsztatów i wykładów, wizyt 
zawodoznawczych dla uczniów i nauczy-

cieli, wsparcia materiałowego, a nawet 
sponsoringu. Dziś porozumienia szkoła 
zawiera indywidualnie, z pojedynczymi 
firmami. W 2014 r. nastąpiła zmiana na-

zwy szkoły z poligraficzno-księgarskiej na 
poligraficzno-medialną. Zmiany związane 
z digitalizacją wymusiły także utworzenie 

nowych kierunków takich jak m.in. tech-

nik reklamy. Absolwenci tego kierunku 
posiadają kompleksową wiedzę zawodową 
i mogą być pełnowartościowymi pracow-

nikami agencji reklamowych czy domów 
mediowych.

Czy wiedza specjalistów branżowych 
znalazła odzwierciedlenie w programie 
nauczania?

Jarosław Kruk: Nasi nauczyciele, a więk-

szość z nich do 2000 r. było jednocześnie 
pracownikami krakowskich przedsię-

biorstw poligraficznych, współtworzy-

li program nauczania. Dodatkowo, nasi 
dydaktycy konsultowali programy 
z przedsiębiorcami. Proces pogłębia-

nia współpracy z branżą i czerpania z jej  
doświadczeń postępuje także w trak-

cie samej nauki, m.in. poprzez realizację 
praktyk zawodowych i ich ciągłą aktuali-
zację. 

Jakie znaczenie ma dzisiaj według 
Państwa instytucja doradztwa 
zawodowego?

JK: W Krakowie opracowano model 
doradztwa zawodowego nazwany 
krakowską szkołą doradztwa zawodowego, 
którego autorami są pan Marian 
Piekarski, dyrektor Centrum Psychologii 
i Pedagogiki Politechniki Krakowskiej 
oraz pani Elwira Zadęcka, dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
nr 2. W naszej pracy bazujemy na 
doświadczeniach tej szkoły, korzystamy ze 
stworzonej w jej ramach sieci kontaktów, 
wymieniamy doświadczenia.

Zajęcia praktyczne z druku cyfrowego - wydruk z plotera atramentowego
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Rola doradcy zawodowego ewoluuje 
w kierunku coraz większego 
profesjonalizmu. Od przyszłego roku 
każdy doradca zawodowy musi mieć 
wykształcenie w tym kierunku, nie jest 
już możliwa częsta praktyka polegająca 
na powierzeniu zadań doradcy 
zawodowego dowolnemu nauczycielowi. 
Efektem naszej pracy jest jedyny w Polsce 
branżowy Wewnątrzszkolny System 
Doradztwa Zawodowego.

Jak wygląda projektowanie ścieżki 
kariery zawodowej uczniów? 

JK: Doradztwo zaczynamy od pracy 
z ósmoklasistami. Prowadzimy spotkania 
poświęcone m.in. predyspozycjom 
i preferencjom zawodowym, omawiamy 
kształcenie w szkole średniej, 
przygotowujemy i omawiamy m.in. mapę 
myśli, która pomaga w ukierunkowaniu 
uczniów pod kątem określonych 
zawodów. Omawiamy także to, gdzie 
uczniowie po określonych kierunkach 
mogą podjąć pracę. 

Marzena Lenar: Miasto Kraków od lat 
kładzie szczególny nacisk na kształcenie 
zawodowe. Nawet w okresie, gdy był 
boom na kształcenie ogólnokształcące, 
u nas mocno promowało się kształcenie 
zawodowe. Mogliśmy liczyć na wsparcie 
m.in. ze strony poradni psychologiczno-

pedagogicznych podejmowane z inicjatywy 
miasta. To w Krakowie wypracowano 
pionierskie projekty dotyczące doradztwa 
zawodowego. Małopolska również jako 
pierwsza wróciła do przywrócenia 
prestiżu kształceniu zawodowemu, m.in. 
tworząc Festiwal Zawodów. 

JK: Kiedy już ósmoklasiści trafiają do 
naszej szkoły, prowadzimy konsultacje 
indywidualne i zajęcie grupowe w po-

szczególnych klasach. W zakresie wej-
ścia uczniów na rynek pracy, współpra-

cujemy z Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w Krakowie i Ochotniczymi Hufcami 
Pracy w Krakowie – m.in. organizuje-

my wspólnie w szkole mini targi pracy.  
OHP specjalizuje się m.in. w ofertach 
pracy dla młodzieży, często nasi ucznio-

wie korzystają z tej możliwości i pra-

cują w weekendy. Współpracujemy też 
z uczelniami – choćby z partnerską Wyż-

szą Szkołą Zarządzania i Bankowości 
w Krakowie, a także z Poradniami Psy-

chologiczno-Pedagogiczną nr 2 oraz nr 4.

Jeśli chodzi o kształcenie po ukończeniu 
szkoły, z badań losów absolwentów 
wiemy, że nie każdy idzie na studia, mniej 
więcej kształtuje się to 50 na 50. Z tych 
50% uczniów, którzy kontynuują naukę, 
zdecydowana większość wybiera studia 
zaoczne na uczelni wyższej, a część szkoły 
policealne.

Czy prowadzicie Państwo monitoring 
w zakresie podejmowania pracy przez 
uczniów lub ich dalszego kształcenia po 
ukończeniu szkoły? 

ML:  Oczywiście, śledzimy losy naszych 
absolwentów. Sam fakt, że wśród 

nauczycieli przedmiotów zawodowych 
mamy naszych byłych uczniów, już 
o czymś świadczy. Innym źródłem 

Zajęcia praktyczne - technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Niezwykle istotna jest świadomość właścicieli i kadry 
menadżerskiej, że inwestycja w młodego wykształconego 
człowieka się opłaca. Ponadto  uczestniczymy  
w jednym z głównych projektów - „Centrum Kompetencji 
Zawodowych”, którego beneficjentem jest Gmina Miejska 
Kraków, zakładającym prowadzenie bezpłatnych kursów 
zawodowych uczniów. 
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wiedzy na ten temat są zaprzyjaźnione 
z nami przedsiębiorstwa, w których 
pracownikami zostali absolwenci szkoły. 

JK: Szkoła od wielu lat prowadzi 
badania losów absolwentów, mamy 
obecnie dwa projekty w tym zakresie 
– jeden prowadzony przez Małopolskie 
Obserwatorium Rynku Regionalnego 
oraz drugi - prowadzony przez firmę 
zewnętrzną w ramach projektu 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Pierwszy etap badań prowadzony jest 
w klasach czwartych, opuszczających 
szkołę. Uczniowie pytani są 
o plany zawodowe, następnie po 
roku dedykowanym na znalezienie 
pracy, ponownie są pytani o realizację 
założonych celów i planów. Ankiety 
uwzględniają m.in. zarobki, formy umów, 
jakie zawarli absolwenci. W kolejnym 
etapie losowane są szkoły, które podlegają 
pogłębionemu ankietowaniu. Cały cykl 
trwa ok. półtora roku. Po tym okresie 
otrzymujemy wyniki badań, z których 
wynika, że po roku od ukończenia szkoły 
100% naszych absolwentów znajduje 
zatrudnienie, z czego ok. 70% w branży 
lub blisko swojej wyuczonej branży. 
Wiemy też, że ponad 70% naszych 
absolwentów, gdyby stanęło przed takim 
wyborem, ponownie wybrałoby naszą 
szkołę. Świadczy to o poziomie naszego 
nauczania, ale także o jego efektywności 
na rynku pracy.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki 
zawodu to bez wątpienia najważniejszy 
element przygotowania do przyszłej roli 
zawodowej. Jak to wygląda w Państwa 
szkole?

BK: W trakcie roku szkolnego odbywają 
się praktyki zawodowe u pracodawców, 
realizowane w tradycyjnej formule, 
a ich program i warunki uzgadniane 
są pomiędzy szkołą a firmą, 
u której prowadzone są zajęcia. Inną 
formą praktycznej nauki zawodu są 
wizyty w drukarniach: warsztatowe, 
jednodniowe, prowadzone całymi klasami, 
np. do Drukarni Skleniarz, z którą ściśle 
współpracujemy. Często zdarza się, 
że dzięki solidnemu przygotowaniu 
w swojej specjalizacji, uczniowie zostają 
pracownikami drukarni. Corocznie 
otrzymujemy z drukarń informację 
o zapotrzebowaniu na kilku pracowników. 
Niezwykle istotna jest świadomość 
właścicieli i kadry menadżerskiej,  
że inwestycja w młodego wykształconego 
człowieka się opłaca. Ponadto  
uczestniczymy w jednym z głównych 
projektów - „Centrum Kompetencji 
Zawodowych”, którego beneficjentem 
jest Gmina Miejska Kraków, który zakłada 
prowadzenie bezpłatnych kursów 
zawodowych uczniów. Prowadzimy kursy 
dotyczące druku 3D, cyfrowej obróbki 
i rejestracji obrazu, projektowania 
graficznego, projektowania stron www, 

animacji poklatkowej i multimedialnej, 
zdjęć filmowych. Łącznie jest to 
11 różnych kursów, w tym zajęcia 
wyrównawcze z języka angielskiego 
zawodowego, najczęściej prowadzone 
przez nauczycieli zawodu z naszej 
szkoły. Uczniowie otrzymują certyfikaty 
zdobycia określonych kwalifikacji. Inną 
formą wsparcia w ramach tego projektu 
są staże wakacyjne w firmach, najczęściej 
płatne, miesięczne, firma otrzymuje 
zwrot kosztów poniesionych w trakcie 
stażu materiałów, instruktor również 
otrzymuje wynagrodzenie. W ramach 
projektu prowadzone są również staże 
zawodowe dla nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu.

Uzupełnieniem kształcenia praktycznego 
w atrakcyjnej dla uczniów formie są 
projekty mobilności w ramach programu 
Erasmus+. Czy szkoła organizowała tego 
typu przedsięwzięcia?

BK: Naturalnie. W ramach Erasmus+ 
realizowaliśmy wielokrotnie praktyki 
zagraniczne – w Sofii, Plymouth, 
Salamance, Rzymie, na Malcie 
i w Barcelonie. Dzięki nim nasi uczniowie 
poznali środowisko pracy w innych 
krajach, uczyli się pracy w zespole, 
weryfikowali swoją wiedzę i umiejętności 
w rzeczywistym środowisku pracy, 
a także szlifowali swoje kompetencje 
językowe. Wyjazdy międzynarodowe 
pozwoliły uczniom ponadto uwierzyć 
w swoje możliwości, wzmocnić poczucie 
wartości, zmotywować do dalszego 
rozwoju zawodowego. 

Czyli można powiedzieć, że krakowski 
„Poligrafik” to szkoła z pasją, która 
dzięki zgromadzonemu przez lata 
doświadczeniu i podążaniu za trendami 
rynkowymi, jest jedną z wiodących 
szkół poligraficznych w kraju?

JK: Zdecydowanie tak. Jesteśmy pionie-
rami w kilku aspektach – m.in. jako jedyni 
w Polsce mamy stworzony branżowy 
system doradztwa zawodowego, 
korzystamy z dorobku krakowskiej 
szkoły doradztwa zawodowego, a przede 
wszystkim  wykorzystujemy w nauczaniu 
potencjał lokalnych przedsiębiorstw. 
Jesteśmy przekonani, że wykształcenie, 
jakie dajemy młodzieży, z pewnością 
zaowocuje w ich dorosłym życiu.

Dziękuję za rozmowę.
Marcin Bodzioch

Operator procesów introligatorskich - zajęcia praktyczne w introligatorni
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Kształcimy nie dla szkoły, 
lecz dla życia
W czasach, gdy szkoły zawodowe szczęśliwie odzyskują swoją dawną rangę, stają 
jednocześnie przed zadaniem sprostania wyzwaniom przyszłości, reagowania na 
oczekiwania rynku pracy, ale także przewidywania tendencji rozwojowych. Szczególne 
miejsce wśród placówek zawodowych zajmuje Zespół Szkół Technicznych w Mielcu. 
Wieloletnia tradycja, prestiż oferowanych kierunków, wyspecjalizowana i doświadczona 
kadra nauczycielska oraz wypracowane przez nią wysoce efektywne metody kształcenia 
plasują ją w czołówce szkół zawodowych w Polsce.

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu 
tworzy obecnie ponad 1800 uczniów 
i słuchaczy oraz grono 136 nauczycieli, 
z których ponad 80 procent to 
nauczyciele dyplomowani. Ofertę szkoły 

stanowią atrakcyjne specjalizacje, których 
absolwenci to poszukiwani specjaliści 
na współczesnym rynku pracy. -  Każdy 
może znaleźć u nas swoje miejsce – 
mówi Arkadiusz Gałkowski, Dyrektor 
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. 
- W naszej szkole kształcimy przyszłych 
techników robotyki, programistów, 
mechaników, mechaników lotniczych, 
mechaników pojazdów samochodowych, 
informatyków, techników grafi ki 
i poligrafi i cyfrowej oraz żywienia 
i usług gastronomicznych. Natomiast 
w Szkole Branżowej oferujemy zawody 
mechanika pojazdów samochodowych, 
operatora obrabiarek skrawających, 
kucharza i cukiernika. Zawód technik 
robotyki jest naszym nowym, autorskim 
kierunkiem, uruchomionym w roku 
szkolnych 2020/2021 i jesteśmy z niego 
naprawdę dumni. Jego utworzenie było 
odpowiedzią na potrzeby zmieniającej 
się światowej gospodarki, która 
w coraz większym stopniu opiera się na 
automatyzacji i robotyzacji procesów 
wytwórczych. Wychodzimy zatem 
naprzeciw zarówno rynkowi pracy, jak 

i oczekiwaniom młodych ludzi, którzy 
mają ambicje kształcić się w kierunkach 
gwarantujących zdobycie atrakcyjnego, 
cenionego przez pracodawców i dobrze 
płatnego zawodu. Technik robotyki to 

zawód ściśle związany z kierunkiem 
rozwoju przemysłu lotniczego, 
maszynowego i przetwórczego, 
a powołanie go w naszej szkole to 
efekt współpracy z przedsiębiorstwami 

z terenu SSE Euro-Park Mielec, prowa-
dzących produkcję zrobotyzowaną 
– podkreśla dyrektor. – Kierunek 
zostanie objęty patronatem naukowym 
przez Wydział Inżynierii Materiałowej 
i Robotyki AGH w Krakowie, co będzie 
stanowić gwarancję specjalnego 
przygotowania do dalszego kształcenia 
po ukończeniu naszej szkoły. Z kolei 
realizacja większości zajęć praktycznych, 
w tym praktyk zawodowych, nastąpi 
w wybranych przedsiębiorstwach na 
terenie SSE Mielec, co z pewnością 
przełoży się na zmaksymalizowanie szans 
na szybkie zatrudnienie absolwentów 
– dodaje.
O wysoko postawionej poprzeczce 
w zakresie dopasowywania oferty 
edukacyjnej szkoły świadczy fakt 
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ZST w Mielcu zrealizował kilkanaście projektów z obszaru 
kształcenia zawodowego w ramach : PHARE 2001, 
PHARE 2003, ERASMUS+, PO WER, RPO WP, za które 
otrzymał wyróżnienie Innowacyjny Organizator Szkolnictwa 
Zawodowego VET w ramach Europejskiego Tygodnia 
Umiejętności Zawodowych 2020.

Pracownia lotnicza – interaktywne stanowisko układu prędkościomierza i kąta natarcia samolotu



utworzenia kolejnego nowego kierunku 
- technik programista, zaplanowanego 
na rok szkolny 2021-2022. – Jak dowodzą 
analizy lokalnego rynku pracy, technik 
programista to dzisiaj jeden z najlepiej 
opłacanych i najbardziej poszukiwanych 
zawodów. Uczniowie, którzy podejmą 
naukę na nowym kierunku, zdobędą 
wiedzę teoretyczną i umiejętności 
praktyczne w zakresie projektowania 
baz danych, stron internetowych 
oraz programowania i testowania 
aplikacji. Będą tworzyć programy 
w najpopularniejszych obecnie językach 
Python, C++, JavaScript, a także poznają 
inne języki: SQL, HTML 5 i CSS – mówi 
dyrektor Gałkowski.

Baza dydaktyczna na 
najwyższym poziomie
Zaplecze dydaktyczne szkoły wyglą-

da imponująco. Placówka dysponuje 
w sumie 69 salami lekcyjnymi, poza pra-

cowniami ogólnokształcącymi posiada  
10 pracowni z branży mechanicznej,  
7 pracowni komputerowych, 12 języko-

wych i 2 gastronomiczne. Te ostatnie 
zostały niedawno wyposażone w najno-

wocześniejszy sprzęt i są najnowocze-

śniejszymi tego typu pracowniami w re-

gionie! Ponadto, szkoła może pochwalić 
się 3 nowymi pracowniami informatycz-

nymi z najlepszym sprzętem IT. 

Doskonalenie zawodowe  
w mieleckim ZST
ZST podejmuje szereg działań na rzecz 
podnoszenia jakości szkolnictwa za-

wodowego. Na podstawie corocznie 
przeprowadzanej „Diagnozy Potrzeb”, 
która zawiera szczegółową analizę 
rynku pracy, a także pokazuje deficy-

towe zawody lub zawody przyszłości, 
placówka w Mielcu zrealizowała szereg 
unijnych projektów, w tym m.in.: „Szko-

ła Kluczowych Kompetencji”, ,,Możesz 
więcej! - praktyczna nauka zawodu 
w kraju sąsiada", „Wiedza i doświad-

czenie – tak osiągnę sukces!”, „Mielec 
stawia na zawodowców”, „Podkarpacie 
stawia na zawodowców”, „Podkarpac-

ka Akademia Motoryzacji – Innowacyj-
ne Szkolnictwo Zawodowe”, „Zawody 
przyszłości – doskonalenie kształcenia 
zawodowego w powiecie mieleckim”. To 
przykłady przedsięwzięć realizowanych 
w rzeczywistych warunkach pracy, któ-

re niosą bezcenną korzyść zdobywania 
doświadczenia przez uczniów. Szko-

ła promuje kształcenie dualne poprzez 
szereg podpisanych umów partnerskich 
z lokalnymi przedsiębiorstwami, co 
umożliwia młodzieży odbywanie prak-

tyk i staży zawodowych w rzeczywi-
stych środowiskach pracy. – Jesteśmy 
placówką naprawdę znaną z aktywno-

ści środowiskowej. Współpracujemy 
z takimi firmami jak m.in. R&G Mielec,  
PZL Mielec, Gardner Mielec,  

Bibmot Mielec, Linetech Warszawa,  
Kirchhoff Mielec. Ta kooperacja pozwa-

la na realizację u pracodawców podsta-

wy programowej z zajęć praktycznych 
i praktyk zawodowych oraz staży reali-
zowanych w ramach projektów unijnych, 

a także w zakresie konsultacji programów 
nauczania, opracowywania nowatorskich 
metod odbywania praktyk, prowadzenia 
klas patronackich czy organizacji egza-

minów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe. Regularne spotkania z przed-

stawicielami firm, którzy mówią o rze-

czywistych oczekiwaniach w stosunku 
do kandydatów, są nieocenioną pomocą 
w procesie uświadamiania młodzieży, 
że szkoła i nauka mają konkretny cel, 
a wiedza, którą wyniosą po ukończeniu 
tego etapu edukacji, zostanie zwery-

fikowana już na rynku pracy. Obecnie 
współpracujemy łącznie z 103 przedsię-

biorstwami! To pokazuje skalę naszych 
starań o aktywizację pracodawców, któ-

rzy dzieląc się doświadczeniem z naszy-

mi uczniami, przygotowują jednocześnie 
do pracy swoich przyszłych pracowni-
ków. Tymi działaniami otwieramy przed 
młodzieżą perspektywy dla jej samo-

rozwoju i budowania kariery zawodowej 
- podkreśla Mieczysław Wilk, szkolny 
koordynator projektów.

Mielecka szkoła współpracuje nie 
tylko z rynkiem pracodawców, ale 
również z uczelniami wyższymi, 
w tym Uniwersytetem Rzeszowskim, 
AGH w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, 
WSGiZ w Mielcu czy Politechniką 
Rzeszowską, dzięki czemu uczniowie 
mogą uczestniczyć w seminariach, 
laboratoriach i wykładach prowadzonych 
przez kadrę uczelni.
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Obecnie współpracujemy łącznie z 103 przedsiębiorstwami! 
W tym z prężnie działającymi R&G Mielec, PZL Mielec, 
Gardner Mielec, Bibmot Mielec, Linetech Warszawa, 
Kirchhoff Mielec. To pokazuje skalę naszych działań, 
którymi otwieramy przed młodzieżą perspektywy dla jej 
samorozwoju i budowania kariery zawodowej. 

Pracownia lotnicza – zestaw Voyager generation EFIS/EMS, Nawigator typu „SZKLANY KOKPIT”



Racjonalne planowanie 
kariery zawodowej
Doradztwo zawodowe prowadzone  
w  mieleckiej placówce realizowane jest 
głównie w oparciu o diagnozę rynku 
pracy. Zespół nauczycieli analizuje sy-

tuację różnych branż nie tylko na Pod-

karpaciu, ale i w całym kraju. Dzięki sys-

tematycznemu pozyskiwaniu informacji 
na temat zawodów deficytowych czy 
nadwyżkowych szkoła może realizować 
kształcenie w zawodach adekwatnych 
do potrzeb lokalnego rynku pracy. Poza 
doradztwem zawodowym indywidual-
nym i grupowym, wizytami studyjnymi, 
wycieczkami do firm i pracodawców, 
młodzież szkolna ma możliwość uczest-
nictwa w targach pracy, seminariach 
i wykładach uczelni wyższych, a także 
projektach unijnych, dających szansę na 
zdobycie cennego doświadczenia prak-

tycznego. - Nasza kadra doskonale zdaje 
sobie sprawę z tego, jak ważne jest roz-

wijanie stosownych kompetencji psy-

chospołecznych preferowanych przez 
pracodawców, m.in. umiejętność pracy 
w grupie, kreatywność, elastyczność, po-

sługiwanie się językiem obcym. Naszym 
założeniem jest zatem nieustanny rozwój 
w  stosowaniu i „wzbogacaniu” innowa-

cyjnych metod nauczania. Możemy się 
pochwalić autorskimi, aktywizującymi 
metodami, które łączą sferę pedagogicz-

ną szkoły ze sferą organizacyjno-produk-

cyjną firm, m.in. związaną z zagadnieniem 
jakości, które dotyczy przecież każdego 
przedsiębiorstwa, niezależnie od bran-

ży. Taka wiedza to bezcenna „podwalina” 
w każdym zawodzie i wierzymy, że za-

procentuje ona w przyszłości zawodowej 
naszych absolwentów – mówi dyrektor 
Arkadiusz Gałkowski.

Nowoczesny rozwój szkoły to także cią-

gły rozwój nauczycieli, a w szczególności 
ich aktywny udział w szkoleniach bran-

żowych w celu przekazywania młodzieży 
aktualnych trendów branżowych. Mielec-

ka kadra nauczycielska uczestniczy także 

w szkoleniach poświęconych zagadnieniu 
radzenia sobie ze stresem podczas zdal-
nego nauczania, motywowaniem siebie 
i uczniów do pracy, a także tematom 
związanym z cyberprzemocą, ochro-

ną środowiska, zaburzeń depresyjnych 
u dzieci i młodzieży oraz postępowania 
nauczycieli w takich przypadkach. Wie-

loaspektowe podejście do doskonalenia 
przekuwa się nie tylko na profesjona-

lizm kadry nauczycielskiej, ale również 
pozytywną atmosferę szkoły, sprzyjającą 
zdobywaniu wiedzy i zacieśnianiu więzi 
wśród społeczności szkolnej.

Innowacyjny Organizator 
Szkolnictwa Zawodowego VET  

- ZST w Mielcu zrealizował dotychczas 
kilkanaście projektów z obszaru kształ-
cenia zawodowego w ramach programu 
PHARE 2001, PHARE 2003, ERASMUS+, 
PO WER, RPO WP, za które placówka 
otrzymała wyróżnienie w ramach Euro-

pejskiego Tygodnia Umiejętności Zawo-

dowych 2020 w konkursie Innowacyjny 
Organizator Szkolnictwa Zawodowego 
VET – mówi Mieczysław Wilk. To kolejny 
przykład na to, jak ZST w Mielcu wzmac-

nia aspiracje i plany zawodowe młodych 

ludzi, pomagając im tym samym w odnie-

sieniu sukcesu na rynku pracy. Mobilno-

ści zagraniczne m.in. do Włoch, Niemiec, 
Turcji, Irlandii, Grecji, Estonii i Rumunii 
niewątpliwie przyczyniają się do rozwo-

ju nie tylko kompetencji zawodowych 
uczniów poszczególnych zawodów, ale 
i tych kluczowych, które są podstawą, aby 
przyszli absolwenci potrafili się kiedyś 
odnaleźć na wymagającym i stale zmie-

niającym się runku pracy. 

Mielecka szkoła ma na swoim koncie sze-

reg osiągnięć, w tym ostatnio przyznany 
tytuł „Srebrnej Szkoły” w Ogólnopolskim 
Rankingu Najlepszych Liceów Techników. 
W bieżącym roku pretenduje również do 
tytułu Inspirator Kariery 2021. – Wszyst-
kie osiągnięcia szkoły nieustannie mo-

tywują nas do  rozwoju i wprowadzania 
innowacji, odpowiadając tym samym na 
potrzeby otoczenia biznesowego i insty-

tucji tworzących nasze społeczeństwo. 
Jesteśmy szkołą troszczącą się o wszyst-
kich razem i każdego z osobna, a naszym 
głównym celem jest inspiracja i pobu-

dzanie młodych ludzi w zakresie przed-

siębiorczości, wiedzy naukowej i bizne-

sowej. Chcemy wprowadzać na rynek 
pracy wykwalifikowanych pracowników 
wyróżniających się na tle innych jakością 
techniczną, profesjonalizmem i po prostu 
mądrych, inteligentnych ludzi.  Zgodnie 
z misją - w naszej szkole uczymy się nie 
dla szkoły, lecz dla życia i te słowa Seneki 
Młodszego najlepiej oddają naszą filozofię 
nauczania i uczenia – dodaje na zakoń-

czenie dyrektor Arkadiusz Gałkowski.

Opracowała Marta Prusek-Galińska
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Naszym głównym celem jest inspiracja i pobudzanie 
młodych ludzi w zakresie przedsiębiorczości, wiedzy 
naukowej i biznesowej. Chcemy wprowadzać na rynek  
pracy wykwalifikowanych pracowników wyróżniających się 
na tle innych jakością techniczną, profesjonalizmem  
i po prostu mądrych, inteligentnych ludzi. 

Pracownia mechaniczna – stanowiska robocze montażu i demontażu części maszyn
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Sokrates powiedział kiedyś, że "nie żyjemy po to, żeby jeść, tylko po to, żeby żyć". Dziś jednak 
jedzenie to nie tylko konieczność, ale także stały element różnych uroczystości, sposób 
spędzania czasu i dla wielu to po prostu ogromna przyjemność. Trzeba jednak podkreślić,  
że prawdziwy talent kulinarny ma się we krwi. Kucharzem nie może być każdy. To zawód, który 
wynika z nieudawanej pasji do gotowania, miłości do smaków, zapachów i nieustannej chęci 
eksperymentowania z nimi. O swojej kulinarnej przygodzie opowiedział nam Patryk Burnicki, 
obecny szef kuchni w restauracji Magdy Gessler „U Fukiera”.

Kierunek Kariera: Z gastronomią jest 
Pan związany już kilkanaście lat. Proszę 
opowiedzieć, jak zaczęła się przygoda 
z gotowaniem? Czy poszedł Pan drogą 
pasji, czy może rodzinnych tradycji…?

Patryk Burnicki: Właściwie wszystko 
się zaczęło, gdy byłem jeszcze małym 
chłopcem. Sam nie wiem, skąd wzięła 
się u mnie pasja do gotowania. Na pewno 
nie była to rodzinna tradycja, bo nikt 
w domu nigdy nie miał nic wspólnego 
z gastronomią, ale zawsze podpatrywałem 
jak wszystko jest przygotowywane 
i starałem się brać w tym czynny udział. 
Po prostu bardzo mnie to fascynowało. 
Odkąd pamiętam, zawsze wielką radość 
sprawiało mi spędzanie czasu w kuchni, 
pomaganie w gotowaniu rodzicom 
i dziadkom. Moja mama wspomina, że 
kiedy jeszcze chodziłem w chodziku 
wyciągałem wszystko z szafek w kuchni 
i robiłem swoją miksturę z mąk, kasz 
i cukru. Słyszałem też, że już wtedy 
pojawił się u mnie instynkt karmienia 
innych osób. Moja młodsza siostra 
doświadczała moich pierwszych prób 
kulinarnych. To przed nią stawiałem 
trudne wyzwania wymagające użycia 
zębów, których ona jeszcze nie posiadała 
(śmiech). Kiedyś bardziej lubiłem 
przygotowywać słodkości, a dziś jest 
zupełnie przeciwnie. Dobrze pamiętam, 
że kiedy tylko nadarzyła się okazja, 
piekłem ciasta i torty dla najbliższych mi 
osób. Choć patrząc z perspektywy czasu, 
były one bardzo proste. 

Jak wyglądały poszczególne etapy 
edukacji w zawodzie kucharza? Gdzie 
Pan zdobywał doświadczenie? 

Będąc w gimnazjum wiedziałem już, że 
swoją przyszłość chcę związać właśnie 
z gotowaniem. Kiedy przyszedł moment 
wyboru miejsca, gdzie dalej kształcić się 
w tym kierunku, razem z moją mamą 
wybraliśmy trzy najlepsze w ówczes-
nym czasie szkoły gastronomiczne 

w Polsce. Do wszystkich trzech złożyłem 
potrzebne dokumenty. Ostatecznie mój 
wybór padł na Zakopane. Wybrałem 
właśnie tę szkołę, bo wiedziałem, że 
w tym miejscu będę mógł zdobywać 
potrzebne doświadczenie, brać udział 
w stażach za granicą. W wieku 16 lat 
wyjechałem do Zakopanego. Spędziłem 
tam 11 pięknych lat i do dziś mam 
ogromny sentyment do tego miejsca. 
To był wyjątkowy czas  zdobywania 
praktyki w dobrych restauracjach 
w Zakopanem, trzy razy odbyłem staż 
m.in. we Francji, który bardzo dobrze 
wspominam. Zdobyłem tam bezcenne 
doświadczenie w kuchni francuskiej, 
a nawet otrzymałem certyfikat 
Francuskiego Szefa Kuchni. Szczególnie 
cenię sobie również to, że nauczyłem się 
języka francuskiego zarówno od strony 
zawodowej, jak i komunikatywnej. Była 
to dla mnie szkoła życia.

Co było dalej?

Po ukończeniu szkoły, poszedłem na 
studia zaocznie i wtedy też podjąłem 

swoją pierwszą pracę w profesjonalnej 
kuchni, w przepięknym butikowym 
hotelu Tatra Chalet w cudownej Dolinie 
Strążyskiej. W wieku 19 lat zostałem 
tam szefem kuchni. To ogromna szansa, 
dzięki której przez całe 5 lat mogłem 
się rozwijać, tworzyć swoje autorskie 
menu, spełniając swoje kulinarne 
ambicje. Kolejnym etapem w życiu 
było podjęcie współpracy z Magdą 
Gessler w Restauracji Schronisko 
Smaków w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu 
pierwszy raz poznałem, jakie smaki 
ma jeden z największych autorytetów 
kulinarnych w Polsce. Po dwóch latach, 
żeby jednak zmienić coś w swoim 
życiu, postanowiłem przeprowadzić 
się do Warszawy. Był to czas, kiedy 
jeszcze bardziej chciałem się rozwijać, 
zdobywać kolejne doświadczenia 
kulinarne. Pierwsza moja praca w stolicy 
była w dużej sali balowej, gdzie zostałem 
szefem kuchni. Nauczyłem się tu 
organizacji przyjęć na dużą skalę oraz 
zarządzania większą ilością personelu. 
W tym miejscu po raz pierwszy miałem 



też styczność z przygotowywaniem 
cateringów oraz dań na wynos. 
Kosztowało mnie to poświęcenie 
własnego życia towarzyskiego na rzecz 
pracy. Każdy weekend, dniami i nocami, 
spędzałem w tym miejscu. Bardzo dobre 
doświadczenie, ale wiedziałem, że nie 
jest to do końca moja bajka. Denerwowała 
mnie ciągła monotonia oraz brak 
możliwości tworzenia czegoś nowego. 
Dlatego też zacząłem pracę w restauracji 
"U Fukiera", gdzie pracuję do dnia 
dzisiejszego.

Czy miał lub ma Pan swojego kulinarnego 
„mistrza”, który Pana inspiruje?

W latach dzieciństwa moim mistrzem 
kulinarnym był Maciej Kuroń. Zawsze 
z wielką radością razem z rodziną 
oglądaliśmy jego programy kulinarne. 
Dużo do mojego życia wniósł też szef 
kuchni jednej z restauracji w Zakopanem, 
w której odbywałem praktyki zawodowe 
- Sylwester Lis. To on pokazał mi 
kawałek tego kulinarnego świata od 
strony, której jeszcze nie znałem. Dzięki 
niemu nauczyłem się, jak postępować 

z różnymi produktami i jak prawidłowo 
wykorzystywać je w kuchni. Zobaczyłem, 
jak na codzień funkcjonuje restauracja, 
jak wygląda proces przygotowywania 
i wydawania dań w restauracji. 
Wziąłem też udział wraz z całą załogą 
restauracji w festiwalu Wine&Food 
Noble Night w Warszawie. Byliśmy jedną 
z 10 najlepszych restauracji w Polsce 
biorącą udział w tym wydarzeniu. 
Przedsięwzięcie, w którym wydaliśmy 
po 600 porcji przystawek, dań 
głównych i deseru, było prawdziwym 
wprowadzeniem do wielkiego świata 
gastronomii, które jeszcze bardziej 
zmotywowało mnie do ciągłego rozwoju. 

Obecnie jest Pan szefem kuchni 
w restauracji „U Fukiera” - jednej 
z restauracji najbardziej znanej 
restauratorki w Polsce – Magdy 
Gessler. Jak zdobywa się pozycję 
„gastronomicznego” lidera?

Na pewno ciężką pracą, setkami godzin 
spędzonych w kuchni, masą wyrzeczeń, 
ale tez pasją do swojej pracy.  Pracę 
jako kucharz w restauracji "U Fukiera" 

w Warszawie rozpocząłem 4 lata temu, 
co zbiega się z rozpoczęciem przygody 
w kuchni z samą Magdą Gessler. To tutaj 
poznałem smaki starej Warszawy, kuchni 
staropolskiej oraz smaki dań, które Pani 
Magda tworzy w tym miejscu od 30 lat. 
Po 1,5 roku pracy dostałem propozycję 
objęcia funkcji szefa kuchni. Przyjmując 
ją, podjąłem pełną odpowiedzialność 
za smaki dań w najstarszej restauracji 
w Warszawie. Pod nadzorem Pani 
Magdy Gessler do dziś stale tworzymy 
i wprowadzamy nowe dania do "Fukiera". 
Dzięki doświadczeniu, zdobytym w tym 
miejscu i poznaniu tajników tej właśnie 
kuchni, z dumą mogę powiedzieć, 
że obecnie potrafię przekazać na 
talerzu wszystkie smaki tej kulinarnej 
osobowości.

Jakie cechy, według Pana, powinien 
posiadać dobry kucharz?

Osoba, która planuje związać swoją 
przyszłość z gotowaniem, na pewno 
powinna robić to z pasji i zamiłowania. 
Nie wyobrażam sobie pracy w tym 
zawodzie tylko dla kariery lub jako wynik 
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przypadku. Jest to naprawdę ciężka 
praca, która kosztuje młodych ludzi 
masę wyrzeczeń, ale przynosi również 
mnóstwo satysfakcji. Umiejętności w tym 
zawodzie zdobywamy przez całe życie. 
Dobry kucharz powinien wykazać się 
m.in. umiejętnością pracy w zespole 
i dodatkowo pracą pod presją czasu. 
Nieocenioną pomocą podczas pełnienia 
obowiązków w kuchni, okazują się 
też wielozadaniowość, skrupulatność 
i niezastąpione wyczucie smaku. Ważna 
jest też odporność na stres, bo podczas 
gotowania może wydarzyć się wiele 
niezaplanowanych sytuacji, z których 
trzeba szybko znaleźć rozwiązanie.

Jakie umiejętności powinien posiadać 
dobry szef kuchni? Nie wystarczy 
bowiem być dobrym kucharzem, aby 
zostać szefem kuchni?

Szef kuchni to tylko z pozoru łatwy 
zawód, to tylko wizja przekazywana 
nam przez innych. Osoba pracująca na 
tym stanowisku ma mnóstwo zadań 
do wykonania w bardzo krótkim 
czasie. Obowiązki, jakie leżą po stronie 
szefa kuchni, sprawiają, że właśnie 
na nim spoczywa odpowiedzialność 
za kierowanie wszystkimi osobami 
w kuchni oraz za współpracę 
z managerami i kelnerami. Praca pod 
presją czasu to zdecydowanie domena 
tego zawodu. 

Dobry szef kuchni to chyba jeden 
z najbardziej wymagających zawodów 
świata. Wykonywane przez niego 
zadania nie są łatwe i nie zawsze 
przebiegają w komfortowej atmosferze. 
Ważna jest tutaj wytrwałość, dążenie 
do perfekcji, dobra organizacja pracy, 
zdolność zarządzania, motywowania 
swojego zespołu i oczywiście wyczucie 
smaku i estetyki na talerzu.

Od niedawna sztuka kulinarna stała 
się bardzo modna. W ramówkach 
TV znajdziemy wiele programów 
kulinarnych, gotują dorośli, seniorzy, 
dzieci. Z czego Pana zdaniem to wynika?

To prawda, już od kilku lat wszyscy 
zauważyliśmy, że w telewizji z roku na rok 
jest coraz więcej programów związanych 
z gotowaniem. Czyżby wszyscy pokochali 
gotowanie? Myślę, że tak. Coraz więcej 
osób spędza czas w kuchni. Jest to 
naprawdę ciekawe zajęcie, dzięki 
któremu możemy poznawać nowe 
smaki. Jak wiadomo, każdy kocha jeść 

i myślę, że to właśnie ciekawość nowych 
inspiracji motywuje nas do próbowania 
nowych przepisów. Wspólne gotowanie 
to cudowny sposób na pobycie razem, 
budowanie wzajemnych relacji i na 
zatrzymanie się w codziennym pędzie 
życia. Przygotowując wspólnie posiłki, 
rozmawiamy, śmiejemy się, żartujemy. 
Gotowanie to smaki, kolory i zapachy 
i fajnie, gdy dzielimy się tym nawzajem. 
Kuchnia to niezwykłe miejsce w domu. 
To nie tylko pomieszczenie -  to również 
nastrój, miłość, ale przede wszystkim 
smak i zapach. Wspólne gotowanie to 
świetny sposób na stres i zapomnienie 
o codziennych problemach. Polecam! 

Czy można uznać, że kucharz to zawód 
przyszłości?

Od jakiegoś czasu coraz więcej osób 
wiąże swoją przyszłość z gotowaniem. 
Mamy coraz więcej restauracji, hoteli, 
miejsc, w których można odpocząć, 
zrelaksować się, a to z kolei wiąże 
się z potrzebą zatrudnienia dobrych 
kucharzy. Sztuka kulinarna wraca do 
łask, a co za tym idzie - rośnie ranga 
zawodu. Dobrego kucharza, nie tak 
łatwo znaleźć. Jest to zawód deficytowy, 
obecnie poszukiwany na naszym rynku 
pracy. Z roku na rok rośnie świadomość 
wśród ludzi, jak ważne jest zdrowe 
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odżywianie, smak i wygląd potraw. 
Najważniejsze jednak, aby robić w życiu 
to, co sprawia nam radość. 

Szkoły gastronomiczne cieszą się dziś 
bardzo dużą popularnością. Jakie ma Pan 
rady dla obecnych i przyszłych uczniów 
kształcących się w zawodzie kucharza? 
Jakie mają przed sobą możliwości 
zawodowe?

Możliwości jest naprawdę bardzo wiele. 
Najważniejsza jest tak ciągła chęć nauki 
i rozwoju. Ważny jest wybór dobrego 
miejsca, gdzie będziemy odbywać 
praktyki zawodowe, bo właśnie w tych 
miejscach przyswajamy umiejętności, 
które pozwolą nam znaleźć dobrą pracę 
w przyszłości. Jeśli zaczynasz gotować, 

nie próbuj robić wielkich rzeczy, gdyż 
sekret udanego startu w kuchni tkwi 
w prostocie. Jeśli chcesz podejść do 
kuchni na luzie, polecam zacząć od 
kursów prowadzonych w swobodnej 
formie. W ten sposób będziesz miał 
okazję nauczyć się bawić i porównywać 
doświadczenia z wieloma innymi 
początkującymi kucharzami. 

Co jest Pana największym sukcesem? 
Jakie ma Pan plany na najbliższą 
przyszłość? 

To, że znajduję się akurat w tym 
miejscu, jest już dla mnie ogromnym 
sukcesem, jaki osiągnąłem w życiu. 
Bardzo doceniam, że mogłem pracować 
z wieloma wspaniałymi osobami, 

od których nauczyłem się różnych 
technik kulinarnych. I nie zamierzam 
na tym poprzestać - moim planem jest 
ciągły rozwój umiejętności, dążenie 
do doskonałości, bo w tym zawodzie 
człowiek uczy się całe życie. Moim  
planem na przyszłość, a zarazem 
marzeniem jest mieć swoją własną 
restaurację, w której będę mógł 
przyjmować gości, znajomych i spełniać 
ich fantazje kulinarne. Ale to jeszcze 
chwilkę potrwa...

- Dziękując za rozmowę, życzę więc 
pomyślnej realizacji planów i spełnienia 
marzeń.

Paweł Abucki



POSTAW NA PRECYZJĘ
Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na konieczność 
precyzowania swoich dążeń oraz planów na przyszłość. 
Jednak czy młody człowiek jest w stanie określić swoje 
plany życiowe już na etapie szkoły średniej czy nawet 
podstawowej? Czy wybranie szkoły o sprecyzowanym 
profilu nauczania, która kształci w określonym zawodzie 
jest dobrym wyborem i na jaką karierę w tym zakresie 
może liczyć absolwent? Zapraszamy do rozmowy 
z Małgorzatą Matysik – Dyrektor Zespołu Szkół 
Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego 
w Krakowie.

Kierunek Kariera: Państwa szkoła, 
jako Zespół Szkół Gastronomicznych,  
kształci w ściśle określonym profilu.  
Czy według Pani osoba, która przygoto-
wuje się do edukacji na poziomie szkoły 
średniej jest w stanie sprecyzować, w ja-
kim kierunku zawodowym chce pójść? 
Jakie specjalności oferuje Pani szkoła 
w tym zakresie?

Małgorzata Matysik: Wydaje mi się, że 
osoba w wieku 15-16 lat powinna postawić 
na konkretny zawód, który ją interesuje, 

pociąga i kształcić się w tym zakresie. 
Nasza szkoła oferuje wysoki poziom 
nauczania oraz kształci w potrzebnych 
i atrakcyjnych na rynku pracy zawodach. 
Przykładowo na kierunku technik 
żywienia i usług gastronomicznych, poza 
zdobyciem podstawowych umiejętności 
w zakresie sporządzania i wydawania 
dań, uczniowie mają okazję nauczyć się 
m.in. sztuki carvingu, czyli rzeźbienia 
w owocach i warzywach. Ciekawą 
specjalnością jest też influencer kulinarny, 

która pozwala uczniom na zdobycie m.in.
podstaw food designu.

Chętnie wybieranym przez uczniów 
kierunkiem jest także technik hotelarstwa 
dający możliwość nabycia umiejętności 
obsługi gości w obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie oraz realizację usług 
w recepcji. W tym zakresie szkoła oferuje 
specjalność menager hotelu, która uczy, 
jak odpowiadać za funkcjonowanie całego 
obiektu hotelowego. Poza tym oferujemy 
naukę w m.in. w zawodach technik 
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usług kelnerskich, kelner-pracownik 
młodociany oraz technik kucharz. 
Uzyskany zwód daje absolwentom 
duże możliwości zatrudnienia na rynku 
pracy m.in.: w restauracjach, hotelach, 
biurach turystycznych, agroturystyce. 
Wielu naszych absolwentów  prowadzi 
własną działalność gospodarczą w tych 
branżach. 

Oferowane przez Pani szkołę zawody 
dotyczą wyłącznie branży usługowej. 
Czy tak przygotowana oferta jest 
wynikiem dokonanych wcześniej analiz 
i diagnoz?

Istotnie, wprowadzając kształcenie 
w nowych zawodach, analizujemy 
potrzeby rynku pracy, wynikające 
z barometru zawodów, informacje 
o bezrobociu i ofertach pracy w naszym 
powiecie i województwie. Dane te 
wskazują, w jakich zawodach warto się 
kształcić, jakie są obecnie najbardziej 
poszukiwane na rynku i które stanowią 
najlepszą perspektywę na pracę.

Czy podejmują Państwo jakieś 
działania, aby śledzić dalsze losy 
absolwentów i wiedzieć, jak dalej toczy 
się ich kariera?

Owszem, monitorujemy losy absolwen-

tów, biorąc udział w realizacji ogól-
nopolskiego projektu „Monitorowanie  
losów absolwentów szkół zawodowych”. 
Organizujemy także spotkania uczniów 
z absolwentami osiągającymi sukcesy 
w wyuczonym zawodzie. Są to najczęściej 
managerowie zakładów gastronomicz-

nych, hoteli, właściciele firm caterin-

gowych. Takie spotkania to świetne do-

świadczenia, w czasie których uczniowie, 
mając przed sobą uosobienie swojego 

zawodu, mogą zobaczyć, jak wykształ-
cenie w konkretnym kierunku przekłada 
się na karierę i sukcesy zawodowe. Wielu 
uczniów podczas praktyk zawodowych 
dostaje propozycję zatrudnienia i z tego 
korzysta. Oferty pracy uczniowie otrzy-

muję również podczas konkursów, na 
których pracodawcy obserwują i oceniają 
ich umiejętności zawodowe. 

Uczniowie, którzy zdecydowali się na 
wybór określonego kierunku kształcenia 
w szkole branżowej, zrobili pierwszy 
krok ku osiągnięciu profesjonalnego 
zawodu. A jak w dalsze projektowanie 
ścieżki kariery zawodowej włącza się 
szkoła?

Dążymy do tego, aby uczniowie naszej 
szkoły podążali najlepszą dla nich drogą 

do kariery, ale także wyznaczali własne 
szlaki. W tym zakresie uczniowie odby-

wają spotkania z doradcą zawodowym 
i są przez cały czas wspierani przez na-

uczycieli zawodu. Specjaliści omawiają 
z uczniami treści dotyczące mobilności 

Uczniowie: Jakub Kwiecień i Eryk Kaczor nakrywają stół na konkursie Sweet Cup w Presovie - Słowacja
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Do zajęć praktycznych przywiązujemy szczególną uwagę, 
bo wiemy, że – jak mówi znane powiedzenie – praktyka czyni 
mistrza. Zajęcia praktyczne realizowane są pod kierunkiem 
doświadczonych nauczycieli zawodu w nowoczesnych 
pracowniach gastronomicznych, turystycznych i hotelarskich.



zawodowej, kompetencji miękkich i twar-

dych, przygotowują dokumenty apli-
kacyjne, a tym samym zachęcają ich do 
kreatywnego działania i rozwiązywania 
trudności. W latach ubiegłych przygoto-

wane z doradcą zawodowym dokumenty, 
uczniowie wykorzystali do spotkań z pra-

codawcami, m.in. w czasie targów gastro-

nomicznych HORECA.

Oferowane przez Pani szkołę zawody, 
poza przygotowaniem teoretycznym 
wymagają przede wszystkim 
przygotowania praktycznego. W jaki 
sposób zaspokajany jest przez szkołę 
ten aspekt?

Do zajęć praktycznych przywiązujemy 
szczególną uwagę, bo wiemy, że – jak mówi 
znane powiedzenie – praktyka czyni 
mistrza. Zajęcia praktyczne realizowane 
są pod kierunkiem doświadczonych 
nauczycieli zawodów nowoczesnych 
pracowniach gastronomicznych, turys-
tycznych i hotelarskich. Nauczyciele 
pracujący w szkole poza teoretykami, 
często są także praktykami w swoim 
fachu. Dlatego też uczniowie mogą 
uczyć się od najlepszych, nabywać 
umiejętności praktyczne podczas 
miesięcznych staży, a na co dzień 
czerpać z wiedzy i doświadczenia 
nauczycieli przedmiotów zawodowych. 
Warto podkreślić, że wprowadzamy 
elementy kształcenia dualnego. 
Uczniowie realizują u pracodawców 
miesięczne praktyki zawodowe, 
przewidziane w podstawie programowej 
kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego. Ponadto w ramach umów 
z pracodawcami odbywają w czasie 
wakacji dodatkowe staże w ośrodkach 
wypoczynkowych nad morzem i w górach. 

A czy szkoła uczestniczy w międzynaro-
dowych projektach z zakresu kształce-
nia zawodowego, np. w ramach projektu 
Erasmus+ ?

Oczywiście, od wielu lat realizujemy 
różne projekty z zakresu kształcenia 
zawodowego uczniów, w tym z programów 
Leonardo da Vinci i Erasmus+. W ramach 
tych projektów realizowaliśmy staże 
zawodowe w restauracjach i  hotelach  na 
terenie Niemiec, Francji, Cypru, Słowacji, 
Hiszpanii. Dzięki tym mobilnościom 
uczniowie udoskonalili kompetencje 
zawodowe, umiejętności posługiwania 
się językami obcymi oraz pracy 
w grupie międzynarodowej.  Nauczyli się 

dokonywać oceny swoich umiejętności 
i postaw. Ponadto, kontynuujemy projekty 
innych wymian międzynarodowych,  m.in. 
wymiany ze szkołami z Chin, Słowacji  
i  Francji. 

Jak już Pani wspomniała, pracujący 
w szkole nauczyciele często są 
praktykami. Istotnie, w procesie 
edukacji jedną z najważniejszych ról 
pełni właśnie nauczyciel. Jakie zatem 
działania prowadzi szkoła na rzecz 
doskonalenia kadry nauczycielskiej?

Rozwój kadry nauczycielskiej jest 
tak samo ważny, jak rozwój uczniów. 
Nasi nauczyciele zawodu uczestniczą 
w projektach Erasmus+, realizując 
wizyty job shadowing. Dotychczas 
wyjeżdżali na Cypr, do Austrii, Niemiec, 
Finlandii, Słowacji i Francji.

Jednym z efektów tej międzynarodo-

wej współpracy jest „Przewodnik dla 
nauczycieli po narzędziach TIK”, do-

tyczący codziennej pracy nauczycieli 
z uczniami w trakcie zajęć szkolnych.
Bardzo ciekawym wydarzeniem, w któ-

rym uczestniczą nasi nauczyciele, są 
także Europejskie Okrągłe Stoły, or-

ganizowane przez szkołę CFA Maison 
Familiale w Saint Michel Mont Mercure 
we Francji. Współpracujemy na bieżąco 
z Krakowską Kongregacją Kupiecką, or-

ganizującą szkolenia zawodowe nauczy-

cieli. Poza tym wspieramy naszą kadrę 
w uzyskiwaniu tytułów zawodowych np. 
tytułu mistrza w zawodach kucharza 
i cukiernika. 

Jako szkoła mają Państwo szereg 
osiągnięć na koncie. Które mają dla 
Państwa największe znaczenie?

Szczególnie dumni jesteśmy z jednego 
tradycyjnego już, bo trwającego od  
22 lat - Małopolskiego Konkursu Szkół 
Gastronomicznych. W zmaganiach 
konkursowych uczestnicą uczniowie 
z około 30 szkół z całej Polski i 7 szkół 
zagranicznych. Konkurs odbywa się 
w zawodach: kucharz, kelner, 
cukiernik, barman. Dużym sukcesem 
szkoły są także realizowane projekty 
i wymiany międzynarodowe. Dotychczas 
zrealizowaliśmy 12 projektów unijnych, 
w których łącznie wzięło 265 uczniów 
naszej szkoły. Przedsięwzięcia te są 
bardzo dobrze postrzegane przez 
środowisko, przede wszystkim przez 
społeczność uczniowską, która 
widzi bezcenne korzyści wynikające 
z uczestnictwa w tych projektach.  
Jednocześnie chciałabym podkreślić, 
że jesteśmy placówką otwartą na 
współpracę z kadrą nauczycielską innych 
europejskich szkół, czego przykładem 
mogą być odbywane w naszej szkole 
wizyty typu job shadowing. To powód do 
dumy, że możemy być wzorcem dobrych 
praktyk, z których mogą czerpać szkoły 
z innych krajów. Tym, co cenimy sobie 
najbardziej, to możliwość obserwowania, 
jak nasza młodzież buduje precyzję 
w swoim fachu, rozwija swój kulinarny 
talent. 

Dziękuję za rozmowę.
Beata Hąc
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MOBILNOŚĆ EUROPEJSKA 
I KSZTAŁCENIE DUALNE 
JAKO EFEKTYWNE 
METODY KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO 

Pomiar mocy paneli fotowoltaicznych w terenie - zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
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Rozmowa z Panem Grzegorzem Świer-
kiem, Wicedyrektorem Zespołu Szkół 
Inżynierii Środowiska i Melioracji 
w Krakowie

Kierunek Kariera: Zespół Szkół  
Inżynierii Środowiska i Melioracji 
w Krakowie to placówka wielospe-
cjalnościowa. W jakich dokładnie kie-
runkach kształcą się Wasi uczniowie?

Grzegorz Świerk: Zespół Szkół obejmuje 
zarówno technikum, jak i szkołę bran-
żową I stopnia. Na poziomie technikum 
kształcimy w zawodzie technika- 
urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, inżynierii środowiska 
i melioracji, architektury krajobrazu, 
ogrodnictwa, usług fryzjerskich oraz 
reklamy. Z kolei w szkole branżowej 
I stopnia uczniowie mogą zdobyć zawód 
fryzjera.

Przygotowując uczniów do przyszłej 
pracy zawodowej, szkoła musi przyjąć 
szeroką perspektywę ich rozwoju. Jakie 
są zatem założenia co do przyszłej 
kariery absolwentów szkoły?

Przede wszystkim dbamy o  to, aby nasi 
uczniowie w pełni odkryli i wykorzystali 
swój talent, który szlifują przez tyle 
lat po to, żeby w przyszłości nabytą 
wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole 
wykorzystać na rynku pracy. Szkołę 
kończą z dyplomami kompetentni, 
przyszli pracownicy, znakomici w swoim 
fachu, dbający o swój rozwój zawodowy 
i osobisty.

Czy przy podejmowaniu decyzji 
o utworzeniu określonych kierunków 
korzystaliście Państwo z diagnozy 
rynku pracy? Jak wyglądał ten proces?

Od 10 lat nie wprowadzamy do naszej 
oferty nowych zawodów. Bazujemy 
bowiem na obecnych kierunkach, które 
cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Dane z „Małopolskiego barometru 
zawodów” pokazują, że na rynku pracy 
jest duże zainteresowanie naszymi 
specjalnościami. Warto zaznaczyć, że 
posiadamy podpisane z pracodawcami 
porozumienia o współpracy dla 
wszystkich naszych kierunków. Dzięki 
nim pracodawcy mogą organizować 
szkolenia dla naszych uczniów oraz 
nauczycieli, a także służą pomocą przy 
tworzeniu programu nauczania zawodu. 

Monitorowanie losów swoich absolwen-
tów pozwala zyskać wiedzę na temat 

efektywności kształcenia. Z jakich do-
stępnych narzędzi korzystacie Państwo 
w tym zakresie?

Nasza placówka wzięła udział w projekcie 
„Monitorowanie losów absolwentów 
szkół zawodowych - II i III runda”. 
Badanie było jednym z etapów prac 
nad systemem monitorowania losów 
edukacyjno-zawodowych absolwentów 
szkolnictwa branżowego, rozwijanym 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
oraz przez Instytut Badań Edukacyjnych. 
W badaniu wzięli udział uczniowie klas 
czwartych technikum oraz klasy trzeciej 
branżowej szkoły I stopnia. Projekt ten 
jest jednak w trakcie realizacji i dopiero 
w późniejszym terminie mówić będzie 
można o wnioskach.

Bazując na własnych obserwacjach, 
czy mogą Państwo powiedzieć, że 
uczniowie zostają w zawodzie i znajdują 
zaprojektowane podczas pobierania 
nauki miejsce pracy?

Nasi absolwenci kończą szkołę, uzyskując 
dyplom z tytułem technika danej 
specjalności lub czeladnika w branżowej 
szkole I stopnia. Są w pełni przygotowani 
do wykonywania zawodu na rynku 
pracy. Z wieloma z nich nauczyciele 
mają stały kontakt i dzięki temu wiemy, 
że duża rzesza absolwentów pracuje 

w swoim wyuczonym zawodzie, również 
w zakładach pracy, w których odbywali 
wcześniej praktyki czy staże.

Szkoła średnia to jeden z etapów na 
drodze zawodowej. Jak wygląda pla-
nowanie kariery zawodowej uczniów? 
W jakim zakresie uczestniczy w tym 
procesie doradca zawodowy?

Młodzi ludzie, wybierając kształcenie 
w technikum lub branżowej szkole 
I stopnia, wyznaczają tym samym 
kierunek swojej ścieżki zawodowej. 
Rolą szkolnego doradcy zawodowego 
jest pomaganie im w zrozumieniu 
możliwości tej ścieżki, a także 
wykorzystaniu własnego potencjału 
i zainteresowań w wybranym zawodzie.  
W tym celu doradca jako koordynator 
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 
Zawodowego (WSDZ) planuje aktywności, 
dzięki którym uczniowie poznają własne 
zasoby, charakterystykę zawodów i rynku 
pracy oraz ideę uczenia się przez całe 
życie. Prowadzi ponadto zajęcia  dla 
klas czwartych technikum i trzecich 
szkoły branżowej, koncentrując się 

na pomocy w planowaniu własnego 
rozwoju i podejmowaniu decyzji 
edukacyjno-zawodowych. Wszystkie 
te działania mają na celu wspieranie 
uczniów w projektowaniu kariery 
zawodowej, zwiększają ich wiedzę 
o rynku edukacyjno-zawodowym, 
samoświadomość oraz poczucie własnej 
wartości jako przyszłych pracowników. 

Kto, poza doradcą zawodowym, 
uczestniczy w omawianym procesie 
oraz jak on dokładnie wygląda?

W realizacji WSDZ biorą udział wszyscy 
dydaktycy, w szczególności wychowawcy 
klas, nauczyciele przedsiębiorczości oraz 
przedmiotów zawodowych. Szczególną 
uwagę zwracamy na organizację wizyt 
zawodoznawczych w zakładach pracy, 
podczas których uczniowie mają 
możliwość  poznania stanowisk pracy 
oraz perspektyw zatrudnienia w danym 

Jako Zespół Szkół od zawsze stawiamy sobie ambitne  
cele w zakresie kształcenia zawodowego tak, aby wspólnie 
z partnerskimi przedsiębiorstwami kształcić przyszłe kadry 
zawodowe na możliwie najwyższym poziomie. 
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zawodzie. Uczniowie corocznie biorą 
udział w projekcie „Lekcje z ZUS” oraz 
w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, 
włączają się w inicjatywy organizowane 
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery. Wychowawcy klas maturalnych  
organizują wyjścia na Salon Maturzystów 
Perspektywy, który w tym roku 
realizowane są online. Do szkoły 
zapraszani są przedstawiciele uczelni 
oraz szkół policealnych, aby zachęcić 
uczniów do kontynuowania nauki.

Zdobycie umiejętności zawodowych 
odbywa się jednak przede wszystkim 
poprzez zajęcia praktyczne. Jak wygląda 
praktyczna nauka zawodu w Państwa 
szkole? 

Realizujemy ją w dwóch formach: 
pierwsza to zajęcia praktyczne, druga 
- to praktyki zawodowe, które są 
obowiązkowym wymogiem podstawy 
programowej kształcenia zawodowego 
w technikum. Uczniowie klas fryzjerskich 
szkoły branżowej odbywają zajęcia 
praktyczne w systemie dualnym 
w zakładach pracy na podstawie umowy 
o pracę. W przypadku technikum zajęcia 
praktycznej nauki zawodu są prowadzone 
zarówno w warsztatach szkolnych, na 
tzw. poligonie szkolnym, pracowniach 
zawodowych, ale i u pracodawców. 

Zajęcia praktyczne stanowią  
50% godzin przeznaczonych na 
kształcenie w zawodzie. Na praktykę 
uczniowie są kierowani do zakładów, 
z którymi szkoła podpisała umowę 
o praktyczną naukę zawodu. Istnieje 
możliwość wskazania miejsca odby-
wania praktyki przez samych uczniów 
po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą 
przyjmującą. Wówczas wymagane jest 
dostarczenie do szkoły zgody zakładu 
na zorganizowanie i przeprowadzenie 
praktyki dla tych uczniów. Szkoła może 
zaakceptować zaproponowany zakład 
i podpisać z nim umowę, jeśli zapew-
nione będzie spełnienie oczekiwań 
programowych kształcenia w danym 
zawodzie. Miejscem realizacji praktyk 
zawodowych są przedsiębiorstwa 
produkcyjne, usługowe, handlowe, 
gospodarstwa rolne oraz inne podmioty 
stanowiące potencjalne miejsce 
zatrudnienia absolwentów szkoły. 
Uczniowie mają też możliwość realizacji 
praktyk zagranicznych, biorąc udział 
w projektach unijnych organizowanych 
przez naszą szkołę. W trakcie nauki 
uczniowie po zakończeniu odpowiednich 
etapów edukacyjnych przystępują 
do egzaminów zawodowych. Często 
pracodawcy pomagają nam w organizacji 

konkursów tematycznych, wpierają 
sponsorując nagrody.

Przedstawione przykłady dotyczą 
porozumień między szkołą a konkret-
nym zakładem pracy. Czy placówka 
uczestniczy w przedsięwzięciach, które 
zostały stworzone z myślą o systemowym 
kształceniu zawodowym?

Dużą szansą na wsparcie rozwoju za-

wodowego uczniów jest udział w syste-

mowych projektach dofinansowanych 
ze środków UE – Centrum Kompetencji 
Zawodowych i Małopolska Chmura Edu-

kacyjna, realizowanych w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Małopolskiego. Uczniowie 
w ramach tego projektu mają możliwość 
rozwoju swoich kompetencji zawodo-

wych. Ci, którzy mają trudności w nauce 
mogą też skorzystać m.in. z organizowa-

nych przez nauczycieli zajęć wyrównaw-

czych, dzięki którym uzupełniają wiedzę 
i umiejętności praktyczne wymagane 
przez program nauczania. Kolejną for-

mą pomocy w ramach projektu są staże 
u pracodawców. Warto zaznaczyć, że za 
odbycie 150  godzin stażu wakacyjnego 
uczeń otrzymuje stypendium w wysoko-

ści 2300 zł, a pracodawca otrzymuje wy-

nagrodzenie za opiekę oraz refundację 
kosztów doposażenia stanowiska pracy.
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Uczniowie w zawodzie technik usług fryzjerskich i fryzjer uczestniczą w pokazie fryzjerskim podczas "Zawodowych Mikołajek"



Popularną metodą ponadnormatywnego 
kształcenia praktycznego uczniów jest 
uczestnictwo w projektach europejskich. 
Czy szkoła realizowała projekty  
np. w ramach programu Erasmus+ ?  
Jeśli tak, jakie korzyści wynieśli 
uczniowie z udziału w projektach?

Nasza szkoła od ponad 20 lat 
z sukcesem realizuje projekty 
europejskie, w zakresie zagranicznych 
praktyk i staży zawodowych. Początki 
sięgają 2001 roku,  kiedy to po nawiązaniu 
współpracy z Fundacją d’Auteuil grupa 
uczniów z klasy o profilu ogrodniczym 
poznawała tajniki swojego zawodu we 
Francji w Verneuil-sur-Indre w rejonie 
Zamków nad Loarą. Zrealizowany 
wówczas projekt w ramach programu 
Socrates-Comenius stał się początkiem 
trwającej do dziś działalności placówki 
na polu współpracy międzynarodowej. 
Kolejne lata – to mobilności do 

innych krajów: Niemiec, Hiszpanii, 
Portugalii w ramach programów 
Leonardo da Vinci, Erasmus+, PO WER. 
Uczniowie biorący udział w projektach 
mobilności wzmacniają swoją 
pozycję na europejskim rynku pracy, 
podnosząc kompetencje zawodowe, 

językowe, a także kształtują postawę 
otwartości oraz zdobycie doświadczeń 
międzykulturowych. W trakcie 
ostatnio zrealizowanych projektów, 
cztery grupy stażystów przebywały na 
międzynarodowym kampusie w Barcelos 
– pięknym,  średniowiecznym miasteczku 
w północnej części Portugalii w regionie 
Minho. W ciągu tygodnia uczniowie 
odbyli praktyki w profesjonalnych 
firmach i przedsiębiorstwach 
portugalskich, zgodnie z kierunkiem 
kształcenia. Weekendy poświęcone były 
poznawaniu dziedzictwa kulturowego 
Portugalii oraz poszerzaniu wiedzy 

w trakcie wizyt zawodowych. Obecnie 
realizujemy kolejny duży projekt, po raz 
pierwszy zakładający również mobilność 
kadry dydaktycznej. Oprócz dwóch grup 
stażystów, którzy będą doskonalić swoje 
umiejętności zawodowe w Hiszpanii 
i Portugalii. Do Bragi wyjedzie ośmioro 
nauczycieli przedmiotów zawodowych na 
szkolenia typu job-shadowing. Oby tylko 
sytuacja pandemiczna na to pozwoliła.

Jakie są perspektywy rozwoju oferty 
edukacyjnej szkoły?

Cały czas uważnie obserwujemy 
tendencje na rynku pracy. Corocznie 
bierzemy udział w targach branżowych, 
utrzymujemy także stały kontakt 
z firmami i pracodawcami krajowymi 
i zagranicznymi. Współpraca ta wzbogaca 
wiedzę i umiejętności zawodowe 
uczniów, poszerza horyzonty, otwiera 
możliwości i rozwija. Przyszłość pokaże 
kolejne tendencje rynkowe i potrzebę 
wprowadzenia innych zawodów w szkole. 
Jako Zespół Szkół od zawsze stawiamy 
sobie ambitne cele w zakresie kształcenia 
zawodowego tak, aby wspólnie 
z partnerskimi przedsiębiorstwami 
kształcić przyszłe kadry zawodowe na 
możliwie najwyższym poziomie.

Dziękuję za rozmowę. 
Marcin Bodzioch
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Dużą szansą na wsparcie rozwoju zawodowego uczniów  
jest udział w systemowych projektach dofinansowanych  
ze środków UE – Centrum Kompetencji Zawodowych  
i Małopolska Chmura Edukacyjna, realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego.  

Praktyki zawodowe w Portugalii w ramach programu Erasmus+ - zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
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WYBUDOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ
Istnieją rzeczy, które zawsze będą potrzebne i na które nigdy nie skończy się popyt. Jak pisał 
amerykański prozaik Truman Capote – „dom jest tam, gdzie czujesz się jak w domu”. Jednak znalezienie 
swojego miejsca w świecie wymaga pukania do wielu drzwi i zrozumienia, że tylko poprzez własną pracę 
i samozaparcie można wybudować swoją przyszłość. Młodzi ludzie nie zawsze pozostawieni są sami 
sobie w tym zakresie. O tym, że poprzez wybór odpowiedniej, zapewniającej uczniowi holistyczny rozwój 
szkoły, budowa przyszłości staje się łatwiejsza, rozmawiamy z Józefem Causem, Dyrektorem Szkoły oraz 
Agnieszką Barchan i Justyną Musik – nauczycielkami z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych 
w Tarnowskich Górach. 

Kierunek Kariera: Wydaje się, 
że kierunki nauczania związane 
z budownictwem zawsze będą aktualne. 
Jakie spostrzeżenia w tym zakresie 
mają Państwo, jako kadra szkoły 
budowlano-architektonicznej?

Józef Caus: Oczywiście, nie tylko się z tym 
zgodzę, ale mocno w to wierzę. Obecnie 
jest naprawdę spore zapotrzebowanie 
na pracowników z branży budowlanej, 
to jeden z najbardziej poszukiwanych 
fachów na rynku pracy. Nasza szkoła, 
swoją ofertą edukacyjną stara się 
odpowiadać na to zapotrzebowanie 
rynku. Dlatego podejmujemy działania 
innowacyjne, w ramach istniejących 
kierunków proponujemy: architekturę 
wnętrz, wizualizację i modelowanie 
3D oraz wzornictwo przemysłowe. 
Innowacje te oparte są o najnowsze 
analizy rynku, na których wyraźnie rysuje 
się potrzeba kształcenia specjalistów 
z zakresu architektury wnętrz oraz 
designu. Uczniowie uczą się projektować 
wnętrza oraz są przygotowywani do 
projektowania wzorów przemysłowych, 
zgodnie z koncepcjami artystycznymi, 
wymogami techniki oraz zasadami 
ergonomii. Drugą propozycję sta-
nowi szkoła branżowa I stopnia na 
kierunkach monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, 
stolarz, betoniarz-zbrojarz, murarz-
tynkarz, dekarz, monter sieci i instalacji 
sanitarnych. Absolwenci naszej szkoły są 
przykładem, że technikum oraz szkoła 
branżowa zapewniają odpowiednie 
przygotowanie niezbędne do pełnienia 
określonego zawodu w przyszłości. 
Szkoła zawodowa zapewnia konkretny 
fach w ręku, a fachowcy są obecnie 
bardzo potrzebni nie tylko w Polsce, 
ale w całej Europie. Ponadto, wraz 

z reformą oświaty w szkole branżowej 
nacisk kładziony jest na praktykę, czyli 
zdobywanie realnych umiejętności, co 
przygotowuje młodych ludzi do wymagań 
rynku i ułatwia znalezienie pierwszej 
pracy. Wbrew pozorom szkoła branżowa 
jest też pierwszym krokiem w dalszym 
rozwoju, a to za sprawą tego, że wraz 
z jej ukończeniem i zdobyciem praktyki 
można pójść na egzamin czeladniczy 
i założyć własną firmę.

Jakie działania podejmuje szkoła, aby 
właściwie przygotować uczniów do 
wejścia na rynek pracy w przyszłości? 
Jak wspierany jest ich rozwój oraz 
potencjał?

Agnieszka Barchan: Bogata oferta szkoły 
nie jest tylko frazesem, ale faktycznie 
posiadamy odpowiednio wyszkoloną 
kadrę nauczycielską, która nieustannie 
wspiera rozwój uczniów. Naszym 

priorytetem jest zapewnienie młodzieży 
możliwości praktycznej nauki zawodu 
pozwalającej na zweryfikowanie wiedzy 
teoretycznej z praktyką. Uczniowie 
szkoły branżowej I stopnia odbywają 
naukę zawodu w Wolnym Cechu 
Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, 
a uczniowie technikum – praktyczną 
naukę zawodu u pracodawców, m.in. 
w firmach budowlanych, biurach 
projektowych, hurtowniach i marketach 
budowlanych, np. Castorama. Praktyki 
zawodowe stanowią niezmiernie ważną 
część edukacji, gdyż dzięki nim uczniowie 
mają okazję konfrontacji własnej 
wiedzy i umiejętności z wymaganiami 
stawianymi przez konkretnych praco-
dawców. Tym samym wkraczają też 
na rynek pracy i zdobywają na nim 
pierwsze doświadczenia zawodowe, 
które są bardzo istotne w dalszej karierze 

Projektowanie to nasza pasja - zajęcia praktyczne w "Tarnogórskiej Budowlance"



zawodowej. Co więcej, prowadzimy 
doradztwo zawodowe dla uczniów, 
w tym warsztaty, konkursy, spotkania 
międzyszkolne czy też spotkania 
z absolwentami naszej szkoły. Kadra 
pedagogiczna wraz z pracodawcami 
dąży do tego, aby wyposażyć 
uczniów w umiejętności praktyczne, 
doświadczenie zawodowe oraz wiedzę 
teoretyczną. Staramy się kształcić w nich 
postawę przyszłych przedsiębiorców 
umiejących sprawnie poruszać się na 
lokalnym oraz europejskim rynku pracy.

Skoro jesteśmy przy temacie związanym 
nie tylko z rozwojem przyszłej kariery 
uczniów o charakterze krajowym, ale 
również europejskim, proszę powiedzieć 
jakie działania w tym zakresie podejmuje 
szkoła? Jak uczniowie mogą zdobyć 
międzynarodowe doświadczenie?

Justyna Musik: Nasza szkoła realizuje 
projekty unijne pozwalające uczniom 
na zdobycie doświadczenia, nowych 
umiejętności, poznanie zasad panujących 
w europejskich przedsiębiorstwach. 
Staramy się cały czas rozwijać 
w tym zakresie, ponieważ widzimy, 
że międzynarodowe mobilności 
przynoszą duże rezultaty i korzyści. 
Szkoła realizuje projekt  ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój  PO WER: „Zagraniczna 
mobilność początkiem drogi zawodowej” 
w 2019 r. oraz jest na etapie realizowania 
projektu pn. „Europejski staż zawodowy 

fundamentem sukcesu na rynku pracy”. 
Jesteśmy przekonani, że praktyki 
zagraniczne otworzą naszej młodzieży 
okno na świat oraz poszerzą kwalifikacje 
zawodowe i umiejętności językowe. 
Poza tym realizujemy projekt PASUSZ  
– Powiatowa Akademia Sukcesu Uczniów 
Szkoły Zawodowej, w ramach którego 
uczestnicy mają możliwość wzięcia 
udziału w płatnych stażach zawodowych 
oraz w kursach umożliwiających zdobycie 
dodatkowych kwalifikacji zawodowych. 

Jakie osiągnięcia szkoły uważa Pan za 
największe?

JC: Niewątpliwie największym osiągnię-
ciem szkoły od lat są nasi absolwenci! 
Zarówno nauka w technikum, jak 
i w szkole branżowej zapewnia im 
sukcesy w życiu zawodowym. Absolwenci 
technikum często podejmują pracę 
w rodzinnych firmach, kontynuując 
tradycję w tym zakresie. Wielu z nich 
decyduje się również na założenie własnej 
działalności gospodarczej. Jednak własne 
firmy zakładają najczęściej absolwenci 
szkoły branżowej, a część uczniów do 
dnia dzisiejszego pracuje u pracodawców, 
u których rozpoczęli zajęcia praktyczne. 
Do sukcesów zalicza się także udział szkoły 
w projektach unijnych, oraz otrzymanie 
certyfikatu Szkoły Odkrywców Talentów. 
Powodem do dumy jest także uzyskany 
ostatnio tytuł Inspirator Kariery 2020, 
który potwierdza, że  jesteśmy placówką, 
która wspiera i motywuje do obrania naj-
lepszej ścieżki zawodowej. Budowlanka 

to nie tylko nauka i praktyka, ale dobra 
zabawa, sport i rozwijanie pasji. Mamy 
wiele sukcesów sportowych, a ostatnim 
sukcesem okazał się film promocyjny 
szkoły. Nasi uczniowie zaprojektowali 
i wiernie odwzorowali szkołę w popularnej 
grze komputerowej, umożliwiając spacer  
po jej wnętrzu.

Jakie, wobec tego, mają Państwo rady dla 
ósmoklasistów, szukających odpowiedzi 
na pytanie: „jaką szkołę wybrać”?

AB: Z pewnością wybór szkoły 
średniej jest dużym przeżyciem dla 
młodego człowieka. Wiele zależy 
od indywidualnych zainteresowań, 
predyspozycji, możliwości. Niemniej, 
warto postawić na poznanie samego 
siebie, swoich mocnych oraz słabych 
stron. Myślę, że ósmoklasiści, choć 
pewnie na tym etapie nie zwracają 
jeszcze uwagi na konieczność 
dokonywania analizy rynku pracy, 
powinni skupić się także na tym 
aspekcie. Oczywiście, warto podążać 
za swoimi marzeniami i budować swoją 
przyszłość w zgodzie ze sobą i swoimi 
upodobaniami, ale śledzenie tendencji, 
trendów oraz specyfiki zawodów jest 
równie ważne. Wierzymy jednak, że 
współczesna młodzież jest naprawdę 
ambitna i odpowiedzialnie potrafi 
budować swoją przyszłość.

Dziękuję za rozmowę.
Beata Hąc
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Jak wobec tego planować swoje życie 
zawodowe? Jeśli jesteśmy przekonani, 
czym chcemy się zawodowo zajmować, 
odpowiedzią i dobrym wyborem 
w tym kontekście będą z pewnością 
szkoły zawodowe. Niestety potrzeba 
jeszcze trochę czasu, aby całkowicie 
przełamać stereotyp myślenia o - wiele 
lat spychanych na margines - szkołach 
zawodowych. Warto podkreślić, że 
funkcjonują placówki, podejmujące 
szereg kreatywnych działań, aby ten 
sektor kształcenia odzyskał swoją 
dawną rangę. Przykładem może być 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. Stanisława Staszica z małego 
miasteczka Stąporków, położonego 

w powiecie koneckim w województwie 
świętokrzyskim. Niewielka, ale ambitna 
placówka, z dobrymi praktykami 
edukacyjnymi, skutecznie nawiązująca 
współpracę z europejskimi instytucjami 
– tak w skrócie można opisać tę szkołę. 
– We wszystkich naszych działaniach 
przyświeca nam cel, aby być szkołą 
z przyszłością, innowacyjną i przede 
wszystkim otwartą na potrzeby uczniów. 
To młodzi ludzie muszą w nas widzieć 
miejsce, które będzie stanowić jeden 
z ważnych elementów budowania 
swojej kariery zawodowej – mówi 
Hanna Rzepka, Dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Stąporkowie. 
– Dlatego dostosowujemy naszą ofertę 

edukacyjną do potrzeb rynku pracy 
i wymagań pracodawców, oferując 
kształcenie w zawodach: technik 
informatyk, technik handlowiec, technik 
logistyk. W skład naszego Zespołu Szkół 
wchodzi także Liceum Ogólnokształcące, 
w którym uczniowie mogą wybrać 
naukę na poziomie rozszerzonym 
w następujących grupach: ekonomiczo-
technicznej, psychologiczno-medycznej, 
humanistyczno-prawnej – dodaje.

ZSP w Stąporkowie jest jedyną szkołą 
ponadpodstawową w gminie Stąporków 
i jedną z siedmiu publicznych szkół 
w powiecie koneckim. W najbliższym 
otoczeniu nie ma żadnej ekonomicznej 
siły mogącej wywierać znaczący wpływ 
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Uczniowie z ZSP w Stąporkowie podczas mobilności zagranicznej - Grecja, Kreta, Rethymno

ZSP w Stąporkowie 
inspiruje do kariery
Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą, polityczną i społeczną w ciągu ostatnich lat 
możemy obserwować zmiany w rozumieniu i postrzeganiu życia zawodowego ludzi. Obecnie jest ono 
rozpatrywane głównie w aspekcie planowania i realizowania kariery zawodowej. I całe szczęście! Ważne 
jest bowiem, aby okres nauki był jak najbardziej otwarty, by człowiek uczył się w tym czasie jak najwięcej, 
i to z różnych dziedzin życia. Istotne również, żeby zdobył jak najwięcej doświadczeń, które będą mu 
przydatne w działalności zawodowej, aby zdobył jak najwięcej umiejętności. 



na jej funkcjonowanie. Szkoła jednak może 
pochwalić się szczególną aktywnością 
i skutecznością w zakresie pozyskiwania 
środków unijnych na działania krajowe 
i zagraniczne. Od wielu lat aktywnie 
uczestniczy w realizacji projektów 
krajowych,  jak i międzynarodowych. 
Posiada doświadczenie w organizowaniu 
wyjazdów edukacyjnych, wzbogacaniu 
kształcenia zawodowego uczniów. 
– Jednym z naszych długofalowych 
założeń jest umiędzynarodowienie 
naszej placówki, dlatego na potrzeby 
programu Erasmus+ opracowaliśmy 
strategię internacjonalizacji naszej 
szkoły. Chcemy czynnie uczestniczyć 
w międzynarodowych projektach 
mobilnościowych, zakładających udział 
młodzieży w stażach i praktykach 
wzbogacających kompetencje i umieję-
tności zawodowe młodych ludzi. Udział 
w zagranicznych wyjazdach pozwoli 
uczestnikom na uzyskanie dodatkowych 
kompetencji miękkich i twardych, 
przygotowując ich do większej mobilności 
poziomej na europejskim rynku pracy – 
podkreśla pani dyrektor.

Europejski wymiar 
kształcenia
Doświadczenie ZSP ze Stąporko-

wa w zakresie realizacji projektów jest  
imponujące. Szkoła nawiązała współpra-

cę z europejskimi instytucjami, u któ-

rych uczniowie szkoły mogą odbywać 
staże i praktyki zawodowe, wzbogacać 
swoje kompetencje, rozwijać umiejęt-
ności praktyczne i teoretyczne. Wśród 
dotychczas zrealizowanych projektów 
można wymienić: „Nowoczesna Szko-

ła Zawodowa – Nowoczesny Region” 
(2016 – 2018), „Nowa jakość kształce-

nia efektem zatrudnienia” (2017 – 2018), 
„Efektywne kształcenie zawodowe dro-

gą ku lepszej przyszłości” (2018 – 2019), 
„Moje kompetencje, moja przyszłość” 
(2019 – 2020), „W kierunku zawodowego 

sukcesu” (01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.).  
Ponadto, placówka realizuje także pro-

jekty, o których dofinansowanie nie 
występowała samodzielnie, są to m.in. 
programy: „Zagwarantowany sukces 
z Politechniką Świętokrzyską”, „Edu-

kacja zawodowa w praktyce”, „Świa-

domie wybieram drogę zawodową  
– RozPRACUJ to z biblioteką”, Inno-

watorium Tydzień Przedsiębiorczości 
organizowany przez Fundację Promo-

cji i Akredytacji kierunków ekonomicz-

nych. – Szczególną wartością dla na-

szych uczniów są projekty realizowane 
w ramach programu Erasmus+ i PO WER.  
Dotychczas realizowaliśmy cztery pro-

jekty, które dzięki wyjazdom m.in. na 
Kretę, do Bolonii, Parmy i Niemiec nie 
tylko podniosły kompetencje językowe 
uczniów, ale pozwoliły nawiązać współ-
pracę ze środowiskiem pracodawców, 
instytucji odpowiedzialnych za kształt 
regionalnego rynku pracy. Spowodowa-

ły również wzrost motywacji do dalsze-

go rozwoju zawodowego i osobistego 
młodzieży. Dzięki realizacji projektów 
młodzież uzyskała certyfikaty ECVET 
i Europass Mobility, których celem jest 

łatwiejsze uznawanie i rozpoznawanie 
umiejętności osób w poszczególnych kra-

jach europejskich – mówi dyrektor Hanna 
Rzepka. 

Praktyczne kształcenie  
w zawodzie
Szkoła przywiązuje szczególną uwagę do 
praktycznego kształcenia w zawodzie. 
W każdym kierunku oferowanym przez 
technikum w Stąporkowie przewidziana 
jest praktyka zawodowa, podczas której 
młodzież może zdobyć doświadczenie 
oraz wykorzystać nabytą wiedzę teo-
retyczną w praktycznych działaniach. 
Aby zrealizować praktykę, dyrektor 
podpisuje umowę z pracodawcami, 
określając cele i przekazując program 
praktyk zawodowych, który pozwala 
ją odpowiednio zrealizować. Młodzież 
może samodzielnie wyszukać miejsca, 
w których chce zrealizować praktykę 
lub skorzystać z naszej współpracy 
z lokalnymi pracodawcami i odbyć 
ją w ich zakładach. Oprócz opiekuna 
w miejscu odbywania praktyki, uczeń 
ma przydzielonego opiekuna szkolnego, 
który czuwa nad prawidłowym przebie-
giem zajęć, jest w stałym kontakcie 
z pracodawcą i w miarę możliwości 
służy pomocą w rozwiązywaniu 
napotkanych problemów. – Chcemy 
inspirować naszą młodzież do 
budowania ścieżki kariery zawodowej. 
Jej projektowanie rozpoczyna się już 
na etapie zapoznawania z naszą szkołą 
podczas corocznie organizowanych Dni 
Otwartych Szkoły. Prezentując zawody 

ZSP w Stąporkowie uzyskała Akredytację w programie 
ERASMUS+ na lata 2021-2027 w sektorze Kształcenie 
i Szkolenie Zawodowe, co pozwoli mu otrzymać  
dofinansowanie na kolejne wyjazdy zagraniczne.  
To osiągnięcie plasuje stąporkowską szkołę  
w czołówce polskich szkół zawodowych. 

Praktyki zagraniczne uczniów ZSP w Stąporkowie - Grecja, Kreta, Rethymno
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czy grupy rozszerzeń w LO, staramy się 
pokazać perspektywy wykorzystania 
w przyszłości zdobytej wiedzy na rynku 
edukacyjnym i  rynku pracy. Młodzież, 
oprócz wiedzy zdobytej na zajęciach 
zawodowych oraz przedsiębiorczości, 
bierze udział w organizowanych 
spotkaniach z przedstawicielami róż-
nych zawodów, a także absolwentami, 
którzy chętnie dzielą się informacjami 
dotyczącymi realizowanej ścieżki 
kariery. Również udział w zadaniach 
projektowych, realizowanych stażach 
czy praktykach zawodowych, pozwala 
zweryfikować plany młodzieży, 
przenieść teoretyczną wiedzę na 
grunt jej praktycznego wykorzystania 
na rynku pracy. Ponadto uczniowie 
mają możliwość kontaktu z doradcą 
zawodowym podczas organizowanych 
spotkań grupowych, a także podczas 
rozmów indywidualnych. Zdobywają 
wiedzę pozwalającą nakreślić ścieżkę 
kariery zawodowej. Szkoła przygotowała 
również Kącik Doradcy Zawodowego, 
gdzie zainteresowane osoby mogą 
skorzystać z fachowej literatury 
dotyczącej rynku edukacyjnego, rynku 
pracy oraz różnych zawodów – mówi 
pani dyrektor.

Doskonalenie kadry 
nauczycielskiej
Od lat nauczyciele naszej szkoły chętnie 
uczestniczą w zorganizowanych for-

mach doskonalenia zawodowego oraz 
w różnych formach dokształcania. 
Zdobytą wiedzą dzielą się podczas 
rad samokształceniowych oraz na 
spotkaniach w zespołach przedmio-
towych. Ponadto zawodowcy uczestniczą 
w szkoleniach branżowych. Utrzymują 

stały kontakt z lokalnymi pracodawcami, 
aby przygotować młodzież nie tylko do 
egzaminu zawodowego, ale również 
do dobrego wejścia na rynek pracy. 
W szkole realizowane są projekty, 
rozwijające zainteresowania uczniów 
oraz podnoszące ich kwalifikacje, w tym 
innowacje pedagogiczne. „Akademia 
Młodych Tłumaczy" to innowacja 
językowa dla uczniów, którzy chcą 
doskonalić język, otworzyć się na świat. 
Natomiast „Tip na Trip” to innowacja 
podróżnicza dla młodzieży lubiącej 
poznawać świat lokalnie i globalnie.

Stąporkowski ZSP dysponuje salami 
wyposażonymi w nowoczesny sprzęt 
komputerowy i multimedialny, co gwa-

rantuje doskonały komfort pracy dla 
nauczycieli i uczniów. W placówce 
znajdują się także bardzo dobrze 
wyposażone nowoczesne pracownie 
językowe, w których uczniowie 
mogą uczyć się języka angielskiego, 
rosyjskiego, niemieckiego lub włoskiego. 

Te wszystkie działania szkoły pokazują, że 
działając, nawet jako niewielka placówka, 
w niewielkim mieście, można stawiać 
sobie poprzeczkę naprawdę wysoko. 
Szkoła należy do Salonu Kreatywnych 
Szkół i Placówek województwa 
świętokrzyskiego. Posiada wiele certy-
fikatów, m.in. w tym roku zdobyła 
certyfikat „INSPIRATOR KARIERY 2020” 
w kategorii Edukacja. Technikum w ZSP 
w Stąporkowie jest najlepsze w powiecie 
koneckim i zajęło 8 miejsce w rankingu 
Perspektyw 2021 w województwie 
świętokrzyskim i zdobywając tym 
samym brązową tarczę – znak jakości 
szkoły. Warto podkreślić, że szkoła 
uzyskała Akredytację w programie 
ERASMUS+ na lata 2021-2027 w sektorze 
Kształcenie i Szkolenie Zawodowe,  
co pozwoli nam otrzymać  dofinanso-
wanie na kolejne wyjazdy zagraniczne.  
To osiągnięcie plasuje stąporkowską 
szkołę w czołówce polskich szkół 
zawodowych. – Naszą ambicją jest 
przygotowywać absolwentów do 
współczesnych wymagań gospodarki 
rynkowej poprzez działania umożli-
wiające nabywanie kompetencji, 
budowanie potencjału młodych 
specjalistów gotowych do podjęcia pracy 
w dowolnym czasie nie tylko w kraju, 
ale i w Unii Europejskiej. Wierzymy, że 
najlepszym zwieńczeniem i największym 
osiągnięciem będzie realizacja celów 
naszych absolwentów, jakim będzie 
zdobycie dobrej, satysfakcjonującej pracy 
– dodaje na zakończenie pani dyrektor 
Hanna Rzepka. 

Marta Prusek-GalińskaWręczenie statuetki Inspiratora Kariery na ręce Dyrektor Szkoły - Pani Hanny Rzepki
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Szczególną wartością dla naszych uczniów są projekty 
realizowane w ramach programu Erasmus+ i PO WER. 
Dotychczas realizowaliśmy cztery projekty, które dzięki 
wyjazdom m.in. na Kretę, do Bolonii, Parmy i Niemiec nie tylko 
podniosły kompetencje językowe uczniów, ale pozwoliły 
nawiązać współpracę ze środowiskiem pracodawców, instytucji 
odpowiedzialnych za kształt regionalnego rynku pracy. 
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Jak wykazują doświadczenia najbardziej rozwiniętych 
krajów Europy, najskuteczniejszym sposobem stworzenia 
warunków łączących świat edukacji i pracy oraz metodą 
poprawy jakości kształcenia zawodowego jest dualny 
system kształcenia. O tym, jak w praktyce wygląda realizacja 
założeń dualnego systemu nauczania i jakie są tego korzyści, 
rozmawiamy z Panią Izabelą Kotułą, Dyrektor Zespołu Szkół 
im. Stanisława Staszica w Zawierciu.

Kierunek Kariera: Według opinii 
specjalistów, w polskim szkolnictwie 
istnieje jeszcze wiele barier, które 
uniemożliwiają kompletną realizację 
założeń dualnego systemu kształcenia. 
Państwa szkoła jest jednak przykładem, 
że ambitnie podejmują Państwo kroki 
właśnie w tym kierunku?

Izabela Kotuła: Działania skupiające się 
na praktycznym aspekcie nauczania 
wynikają z założenia, jakie stawia 
sobie nasza szkoła – chcemy być 
placówką przygotowującą uczniów do 
życia w warunkach współczesnego 
świata, wykonywania pracy zawodowej 
i aktywnego funkcjonowania na 
zmieniającym się rynku pracy. Aby móc 
ten cel zrealizować, dopasowujemy 

ofertę kształcenia do potrzeb rynku, 
dając jednocześnie uczniom możliwość 
zdobycia niezbędnego doświadczenia, 
które w chwili obecnej absolutnie jest 
wymagane na rynku pracy.

To znaczy?

Kształcimy młodzież w zawodach 
najbardziej  poszukiwanych na rynku 
pracy, a są nimi: technik informatyk, 
technik mechatronik, technik mechanik 
CNC, technik teleinformatyk i technik 
procesów metalurgicznych. W tych 
dwóch ostatnich zawodach realizujemy 
właśnie kształcenie w systemie dualnym. 
Zgodnie z jego ideą, rozdzielamy 
kształcenie zawodowe teoretyczne od 
praktycznego, przy czym – w szkole 
kontynuujemy kształcenie teoretyczne 
i ogólnokształcące, a kształcenie 
praktyczne, czyli praktyczną naukę 
zawodu, przenosimy do potężnie 
działającej w skali międzynarodowej 
firmy. Od 1 września 2018 r. 

podjęliśmy współpracę w ramach 
kształcenia dualnego z CMC Poland  
Sp. z o.o. – nowoczesną hutą stali z ponad  
120-letnim doświadczeniem zlokali-
zowaną w Zawierciu, która jest liderem  

na rynku krajowym i odnosi znaczące 
sukcesy na rynku zagranicznym. 
Zajęcia dla uczniów w zawodzie 
technik mechatronik  prowadzone 
są symultanicznie u pracodawcy 
i w pracowniach szkolnych.  Przy 
podziale na mniejsze grupy uczniowie 
zgłębiają te same zagadnienia w tym 
samym czasie. Przyjęta forma kształcenia 
praktycznego  i nasza owocna 
współpraca przyniosła duży sukces 
w postaci uruchomienia od września 
2020 r. pierwszego w powiecie kierunku 
„zamawianego” przez pracodawcę – 
technika przemysłu metalurgicznego. 
Uczniowie podejmujący kształcenie  
w tym zawodzie mają szansę na uzyskanie 
stypendiów naukowych już od klasy 
pierwszej.  

Jakie korzyści przynosi współpraca 
szkoły z pracodawcą?

Kształcenie w systemie dualnym 
we współpracy z pracodawcą niesie 
niesłychanie wiele korzyści dla 
wszystkich uczestników: uczniów, 
szkoły i pracodawcy. Oprócz gratyfikacji 
finansowych nasza młodzież ma 
możliwość pracy z fachowcami, 
zapoznaje się z zakładem, w którym może 
pracować za parę lat. Wsparcie kadry 
technicznej, chętnie dzielącej się wiedzą 
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Poprzez współpracę z pracodawcami, uczniowie  
uczestniczący w specjalistycznych zajęciach,  
mają możliwość poznania pracy w firmach branżowych. 



i doświadczeniem z młodzieżą wpływa 
na wysoki poziom tego nauczania.  
Chcę podkreślić, że jako placówka 
szczególny nacisk kładziemy na 
integrowanie i korelowanie kształcenia 
ogólnego i zawodowego, w tym 
doskonalenie kompetencji kluczowych.  
Podejmujemy działania wspomagające 
rozwój każdego uczącego się, 
stosownie do jego potrzeb i możliwości, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
indywidualnych ścieżek edukacji 
i kariery, możliwości podnoszenia 
poziomu wykształcenia i kwalifikacji 
zawodowych oraz zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki. 
Takie wieloaspektowe podejście do 
nauczania procentuje, bo losy naszych 
absolwentów dowodzą, że stanowią oni 
cenioną w regionie kadrę techniczną 
niższego, średniego i wyższego szczebla.  
Co ważne, większość z nich decyduje się 
jednak na kontynuowanie kształcenia 
na uczelniach wyższych o profilu 
technicznym, np. Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach, Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie. Niektórzy łączą 
kolejny etap edukacji z podjęciem pracy.

W to wieloaspektowe podejście wpisuje 
się także projektowanie ścieżki 
zawodowej uczniów?

Owszem, ścieżka zawodowa młodych 
ludzi rozpoczyna się wraz z wyborem 
kształcenia w naszej szkole. Dzięki 
współpracy szkoły z Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Zawierciu, uczniowie mają możliwość 
odbycia spotkań z  doradcą zawodowym. 
Ponadto, w trakcie etapu edukacyjnego, 
mogą wziąć udział w projektach 
i programach edukacyjnych związanych 
z kształceniem zawodowym i zdobyć 
uprawnienia nadające nowe kwalifikacje. 
Od 2017 roku w szkole funkcjonuje 
Akademia CISCO pozwalająca uzyskać 
certyfikaty poświadczające umiejętności 
związane z obsługą i administracją 
sieciami komputerowymi. Uczniowie 
naszej szkoły od wielu lat mają także 
możliwość przygotowania się do 
uzyskania kwalifikacji SEP w różnych 
kategoriach. W ramach realizowanych  
projektów: „Śląskie. Zawodowcy”, 
„Nowa Jakość kształcenia zawodowego 
w Powiecie Zawierciańskim” czy 
„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe” 
współpracujemy z pracodawcami 

z terenu powiatu w zakresie organizacji 
staży i kursów, co bez wątpienia  ułatwia 
uczniom kontakt z pracodawcami 
i pozwala na sprawdzenie swoich 
umiejętności i kompetencji w realiach 
zakładu pracy np. podczas realizowanych 
płatnych staży. Poprzez współpracę 
z pracodawcami, uczniowie uczestni-
czący w specjalistycznych zajęciach, 
mają możliwość poznania pracy 
w firmach branżowych. Przekłada się 
to w późniejszym czasie na możliwość 
podjęcia pracy u pracodawców, 
którzy włączyli się w cykl kształcenia 
praktycznego.

Czy Państwa szkoła realizuje krajowe 
lub międzynarodowe projekty z zakresu 
kształcenia zawodowego?

Oczywiście. Skupiając się na 
najważniejszych, bierzemy udział 
w projekcie Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej pod nazwą 
"Ślaskie. Zawodowcy", w ramach którego 
nasi uczniowie realizują płatne staże 
w zakładach pracy oraz uczestniczą 
w zawodowych kursach doskonalących. 
"Nowa jakość kształcenia zawodowego 
w powiecie zawierciańskim" i „Jurajscy 
zawodowcy” to staże finansowane 
z EFS u pracodawców oraz darmowe 
kursy kwalifikacyjne, natomiast  
projekt PO WER „Edukacyjno-sportowe 
zmagania drogą do zdobywania 
kompetencji” oraz Erasmus+ „Staszic - 
aktywni zawodowo III - staże zawodowe 
u zagranicznych przedsiębiorców na 
terenie Europy” to międzynarodowe 

Pracownia mechatroniki w ZS im. Stanisława Staszica w Zawierciu
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projekty mobilnościowe. Ponadto 
realizujemy także projekt "IT Szkoła" – 
podwyższanie kompetencji uczniów 
w zakresie ICT, za co nasza szkoła 
uzyskała tytuł Lidera Województwa 
Śląskiego. Wśród zrealizowanych 
projektów edukacyjnych są "Śląska 
szkoła demokracji", "Stań po zielonej 
stronie mocy", "Podstępne WZW", 
"Kino. Szkoła", "Filmoteka Szkolna. 
Akcja", "PoczytajMy", "Lekcje z ZUS"  
czy innowacyjny projekt Collabme. 

To wszystko brzmi bardzo interesująco 
i pokazuje poziom aspiracji, jaki stawia 
przed sobą „Zawierciański Staszic”…

Tak, jesteśmy ambitni. Nasze 
dotychczasowe osiągnięcia, w które 
wpisują się przede wszystkich sukcesy 
uczniów, ale i te podkreślające pozycję 
szkoły w skali kraju, jak np. odznakę 
„Srebrna Tarcza Perspektywy” czy 
tytuł Inspirator Kariery 2020, ciągle 
nas motywują do rozwoju i podnoszenia 

sobie poprzeczki. Chcemy być 
nowoczesną szkołą, przygotowującą 
uczniów do współczesnych zadań 
i zmieniających się warunków życia. 
Dlatego zatrudniamy kompetentną 

i wykwalifikowaną kadrę, nastawioną 
innowacyjnie i chętnie się dokształcającą, 
która profesjonalnie przygotowuje do 
egzaminów zewnętrznych, a także otacza 
szczególną troską młodzież, zwłaszcza 
młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Oferowane przez nas 
kierunki gwarantują dobrze płatną 
pracę w nowoczesnych zawodach i dają 
możliwość pracy w długiej pespektywie. 
To niezwykle ważne w obliczu 

obecnego rozwoju technologicznego, 
który wymusza powstawanie nowych 
zawodów. Uruchomienie nowych 
kierunków i kształcenie dualne to dla nas 
szczególne powody do dumy. Praktyka 

czyni mistrza. Jestem więc przekonana, 
że tak jak dobre praktyki zawodowe 
uczynią świetnych fachowców z naszych 
absolwentów, tak i nasza szkoła, 
poprzez kontynuowanie dobrych 
praktyk edukacyjnych pozostanie dla 
innych placówek wzorcem godnym 
naśladowania.

Tego Państwu życzę i dziękuję  
za rozmowę.

Marta Prusek-Galińska

Kształcimy młodzież w zawodach najbardziej   
poszukiwanych na rynku pracy, a są nimi: technik informatyk, 
technik mechatronik, technik mechanik CNC, technik 
teleinformatyk i technik procesów metalurgicznych. 
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Przyszłość należy  
do fachowców

Kierunek Kariera: Coraz głośnej mówi 
się o tym, by młodzież wybierała szkoły 
zawodowe, bo brakuje fachowców. Wciąż 
jednak pokutuje przekonanie, że do 
szkoły zawodowej idą słabsi. Państwa 
Zespół Szkół to połączenie liceum 
i technikum. Proszę więc powiedzieć, 
jak to w rzeczywistości wygląda?

Bogusław Łukaszewski: Faktycznie, 
w ostatnich latach istniało błędne 
przekonanie, że szkoły zawodowe to 
szkoły drugiej kategorii w stosunku do 
liceów. To jest nieprawda. Na obecnym 
rynku pracy liczą się konkretne 
umiejętności i kwalifikacje zawodowe, 
a szkoły branżowe i technika właśnie 
na te kładą nacisk, nie zamykając 
jednocześnie drogi do dalszej edukacji. 
Nasz ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunal-
skim posiada bogatą ofertę edukacyjną. 
Oferujemy kształcenie w czteroletnim 
V Liceum Ogólnokształcącym na 
profilach: humanistycznym, społecz-
nym, biologiczno-chemicznym i turys-
tycznym oraz w pięcioletnim Technikum 
Mechaniczno-Elektrycznym na kie-
runkach: technik elektronik, technik 
mechatronik, technik informatyk, 
technik elektryk, technik robotyk. 
Ostatni z wymienionych zawodów 
jest nowym kierunkiem kształcenia. 
Utworzyliśmy go z myślą o dynamicznie 
zmieniającym się rynku pracy, 
w którym rośnie zapotrzebowanie 
na wykwalifikowaną kadrę w firmach 

stawiających na rozwój przemysłowy. 
Uczniowie kończący naszą szkołę 
mają szerokie perspektywy związane 
z zatrudnieniem. Kierunki techniczne 
sprawiają, że stają się oni specjalistami 
w określonych dziedzinach, kształcenie 
ogólnokształcące pozwala rozwijać 
zainteresowania młodych ludzi, 
daje im czas do zastanowienia nad 
wyborem dalszej drogi. Zarówno 
absolwenci technikum, jak i liceum, 
mogą kontynuować dalszą naukę na 

wybranych uczelniach wyższych. 
Widzimy wciąż duże zainteresowanie 
nauką w liceum. Oprócz istniejącego już 
profilu humanistycznego, społecznego, 
biologiczno-chemicznego, od wrześniu 
2021 r. oferujemy naukę na profilu 
turystycznym, w którym szczególny 
nacisk położony zostanie na naukę 
języków obcych oraz geografii. Nauka 
w klasie biologiczno-chemicznej to 
pierwszy krok do sukcesu w branży 
medycznej, farmacji czy kosmetyce. 

W życiu każdego młodego człowieka przychodzi 
taki dzień, że trzeba zdecydować o przyszłości.  
Co wybrać: szkołę branżową dającą zawód? Liceum 
dające maturę? Czy technikum, które daje jedno 
i drugie? O szkole pozytywnego wyboru rozmawiamy 
z Bogusławem Łukaszewskim, Dyrektorem Zespołu  
Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda 
Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim.
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Dzięki obserwacji losów absolwentów 
wiemy, że dalszą edukację kontynuują nie 
tylko absolwenci liceum, ale i technikum. 
Warto podkreślić, że uczniowie naszej 
szkoły wybierają studia nie tylko w Polsce. 
Dzięki współpracy z firmą Haering 
kilku ubiegłorocznych absolwentów 
zdecydowało się na podjęcie dalszej nauki  
w Niemczech.

To dowodzi, że absolwenci „Piotrkow-
skiego TEPEESU” wiedzą, czego chcą, 
mają konkretnie sprecyzowaną ścieżkę 
rozwoju…

Taki jest nasz cel. Planowanie karier 
to ustalenie celów, poszukiwanie 
rozwiązań i podejmowanie decyzji, 
a także wybór najodpowiedniejszej drogi 
między różnymi rozwiązaniami w celu 
osiągnięcia sukcesu w nieodległym 
terminie. Kompetencje istotne dziś – 
jutro mogą okazać się już mniej istotne. 
W tym kontekście wzrasta znaczenie 
doradztwa zawodowego. Mamy świa-
domość tego, że to właśnie szkolny 
doradca, poprzez systematyczną 
i długofalową pracę, stymuluje wybory 
edukacyjno-zawodowe młodych ludzi. 
W ramach pracy doradcy zawodowego 
organizowane są spotkania z instytucjami 
pozaszkolnymi m.in. przedstawicielami 
ZUS, Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej. W tym roku 
szkolnym odbyło się spotkanie online  

dla młodzieży klas maturalnych tech-
nikum na temat:  Studia  przemysłowe 
w Niemczech: ,,Mechatronika i produ-
kcja cyfrowa”, które przeprowadzone 
zostało przez przedstawiciela firmy 
Haering Polska - pana Mariusza 
Seneczyna. Ponadto organizujemy 
spotkania online z możliwością 
zadawania pytań przez uczniów, 

indywidualne rozmowy z rodzicami na 
temat wyborów kierunków na studia, 
a także indywidualne konsultacje 
z uczniami na tematy związane 
z zakładaniem własnej firmy.

Co, Pana zdaniem, jest kluczowe we 
wpieraniu ucznia przygotowującego się 
do ukończenia szkoły i wejścia na rynek 
pracy?

Istotnym elementem są spotkania 
z przedstawicielami firm, wyższych 
uczelni, ze specjalistami planowania 
kariery. Nasi uczniowie przez cały cykl 
kształcenia przygotowywani są do 
wejścia na rynek pracy. Bez wątpienia 
jednym z elementów kluczowych 

w tej kwestii są zajęcia z wychowawcą, 
pedagogiem szkolnym, doradcą zawo-
dowym, którzy chętnie służą pomocą 
naszym uczniom w planowaniu 
ścieżki kariery zawodowej. Ogromne 
znaczenie mają również zajęcia 
związane z przedsiębiorczością 
i problematyką rynku pracy oraz 
praktyczna nauka zawodu. W naszym 

technikum realizujemy ją w  wybranych 
przez uczniów firmach branżowych, 
związanych z przyszłym zawodem 
mechatronika, informatyka, elektronika 
i elektryka. Ponadto, szkoła od wielu 
lat  współpracuje także z firmą Haering, 
w której odbywają praktyczną naukę 
zawodu najczęściej mechatronicy. 
Bardzo sobie tę współpracę cenimy, 
bo wiemy, że doświadczenie najlepiej 
zdobywać w wymiarze realnym, 
a nie wirtualnym. Dlatego tak ważne 
jest kształcenie praktyczne, które nie 
może odbiegać od tego, co wiąże się 
z pracą na danym stanowisku. Zatem 
doświadczenie najlepiej zdobywać 
u pracodawców.

Z pewnością temu służy również 
realizacja licznych projektów zagra-
nicznych, w tym w ramach programu 
Erasmus+?

Zdecydowanie tak. Od czterech lat 
uczniowie klas trzecich mają możliwość 
odbycia praktyk zawodowych za 
granicą w ramach Erasmus+  i PO WER.  
Młodzież technikum uczestniczyła 
w międzynarodowych projektach 
z zakresu kształcenia zawodowego, 
wyjeżdżając  do Niemiec i Włoch. W tym 
roku szkolnym, na czerwiec i październik 
planowany jest 4-tygodniowy wyjazd  
do Grecji. Ponadto, od 2018 r. 
nasza młodzież uczestniczy 
w unijnych projektach zawodowych 
w kraju, m.in. w projekcie „Inwestujemy 
w zawodowców”, dzięki któremu nasi 
informatycy zdobywali umiejętności 
zawodowe. Natomiast nasi mecha-
tronicy i elektrycy mogli wziąć udział 
w profesjonalnych szkoleniach w ramach 

Kompetencje istotne dziś – jutro mogą okazać się  
już mniej istotne. W tym kontekście wzrasta znaczenie 
doradztwa zawodowego. 
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,,Innowacyjnego nauczania”. Od tego 
roku szkolnego realizujemy trzy projekty 
edukacyjne: ,,Centrum Doskonalenia 
Kwalifikacji”, ,,Międzynarodowe stan-
dardy w elektronice” oraz ,,Nowoczesne 
wyposażenie – lepsze wykształcenie”. 
W ramach projektów uczniowie 
uczestniczą w wakacyjnych stażach 
zawodowych.

A jakie praktyki prowadzi Państwa 
szkoła na rzecz doskonalenia kadry 
nauczycielskiej?

Jednym z najważniejszych warunków 
realizacji wizji szkoły jest właściwy 
dobór kadry pedagogicznej oraz 
budowanie własnego potencjału 
kadrowego, zapewnienie młodszym 
pracownikom pedagogicznym wsparcia 
ze strony doświadczonych nauczycieli 
i wychowawców. W ramach unijnego 
projektu ,,Centrum Doskonalenia 
Kwalifikacji” w nowej pracowni 
mechatroniki i robotyki, odbyło się 
szkolenie z zakresu obsługi robota dla 
4 nauczycieli uczących przedmiotów 
zawodowych. Nauczyciele zapoznali 
się z budową i zasadą obsługi panelu 
operatorskiego działania robota, z opro-
gramowaniem SCARA Studio, mieli 
także możliwość stworzenia własnego 
programu do lutowania. Wspieramy 
oraz motywujemy nauczycieli do pod-
noszenia kwalifikacji, co przekłada się 
na ich kreatywność i zaangażowanie 
w rozwój placówki.

Jakie problemy ma współczesna 
młodzież z perspektywy nauczyciela?

Współczesna młodzież zmaga się 
z wieloma problemami. Sytuacja 
epidemiologiczna przyczyniła się 
do tego, że wielu młodych ludzi ma 
problemy dotykające sfery emocjonalnej 
i społecznej, brak dobrej organizacji 
i planowania codziennych obowiązków. 
Brak kontaktu z rówieśnikami staje się 
przyczyną wyobcowania, w skrajnych 
przypadkach również depresji. W takich 
sytuacjach nauczyciel musi podchodzić 
do ucznia w sposób bardzo indywidualny.
Współczesna młodzież to pokolenie 
pragmatyczne, które dąży do realizacji 
swoich celów i osiągnięcia sukcesu, 
w tym finansowego. Kilka lat temu, 
podejmując decyzję o wyborze szkoły, 
wielu uczniów miało już konkretny plan 
na przyszłość, na to, w jakim zawodzie 
będą pracować, a szkoła i nauka danych 

przedmiotów była jednym z etapów na 
drodze do jego realizacji. Czas pandemii, 
który wymusił izolację i życie w ciągłej 
niepewności spowodowały, że uczniowie 
tracą poczucie bezpieczeństwa, obawiają 
się, że nie zdołali wystarczająco dobrze 
przygotować się do czekających ich 
egzaminów i nie będą w stanie zrealizować 
swoich planów. Tracą zatem motywację 
do dalszej nauki, zakładając, że i tak się 
im nie uda. Inny problem, to problemy 
domowe, rodzinne które w tym okresie 
bardzo się nasiliły. Nie od dziś wiadomo, 
że to, jak jest ukształtowane dziecko, 
zależy od środowiska, w którym się 
obraca – od jego rodziców, rówieśników, 
sąsiadów, szkoły. Nie wszystkie dzieci 
mają równe szanse rozwoju i być może 
to z tego wynika fakt, że niektóre gubią 
się w postępowaniu. Chcąc jak najszybciej 
dorosnąć, popełniają błędy i łamią zasady, 
tracą motywację do nauki. Jednak zamiast 
ich oceniać, powinniśmy pochylić się 
nad ich problemami i okazać możliwie 
najwięcej wsparcia. Obecnie młodzieży 
potrzebne jest wsparcie psychiczne, 
przywrócenie motywacji do działania, 
wiary we własne możliwości. I to jest 

też cel, jaki stoi przed naszym zespołem 
nauczycielskim. 

Jakie są największe osiągnięcia szkoły?

Niewątpliwym sukcesem naszej szkoły 
jest fakt, że podążamy za postępem 
i rozwijamy się, uwzględniając potrzeby 
naszych uczniów i rynku pracy. Poza 
sukcesami naszych uczniów, którzy często 
otrzymują wysokie notowania w różnych 
dziedzinach, dużym osiągnięciem jest 
nasze doświadczenie w praktykach 
zagranicznych, możliwość oferowania 
uczniom uczestnictwa w atrakcyjnych 
międzynarodowych projektach czy 
w programie stypendialnym ,,Zawodowcy 
w Łódzkiem”. Nowoczesne pracownie, 
kadra nauczycielska, która wciąż się 
doskonali, stawia uczniów na pierwszym 
miejscu i dba, by wszyscy członkowie 
społeczności szkolnej współdziałali 
na zasadzie partnerstwa, wzajemnego 
szacunku i tolerancji to sukces 
i atut szkoły, która wykształci najlepszych 
fachowców i przygotuje młodego 
człowieka do wejścia w dorosłe życie. 

Życząc wielu sukcesów, dziękuję  
za rozmowę.

Marta Prusek-Galińska
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Zajęcia praktyczne z lutowania



Aby sprostać wyzwaniom, jakie 
nowoczesne rolnictwo stawia przed 
adeptami tego zawodu, szkoły 
branżowe i techniczne coraz częściej 
wprowadzają nowe kierunki nauczania, 
unowocześniają swoją bazę dydaktyczną. 
Tak też jest w przypadku Zespołu 
Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie 
Podlaskim, w którym kształcą się m.in. 
przyszli technicy mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki.

Z drugiej strony świadomość miejsca 
zobowiązuje – usytuowanie w Janowie 
Podlaskim stadniny koni, w której 
hodowane są słynne na całym świecie 

konie pełnej krwi arabskiej sprawiło, 
że szkoła kształci również przyszłych 
techników hodowli koni. Połączenie 
obu kierunków sprawia, że szkoła ma 
bezsprzecznie unikatowy charakter.

Technikum kształci w trzech zawodach: 
technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki, technik hodowca koni 
i technik hotelarstwa. W pięcioletnim 
cyklu kształcenia w każdym z zawodów 
uczniowie zdają egzaminy z dwóch 
kwalifikacji. W zakresie mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki uczniowie 
specjalizują się w eksploatacji pojaz-
dów, maszyn, urządzeń i narzędzi 

w rolnictwie oraz eksploatacji systemów 
mechatronicznych w rolnictwie. Kierunek 
hodowli koni dotyczy organizacji 
chowu i hodowli koni oraz szkolenie 
i użytkowanie koni. Zaś hotelarstwo 
obejmuje kwalifikacje związane 
z obsługą gości i usługami hotelarskimi. 

Projekty europejskie szansą 
na lepszą bazę dydaktyczną
Szkoła dysponuje w pełni wyposażoną, 
atrakcyjną bazą dydaktyczną. Dzięki 
projektom unijnym, w których szkoła 
bierze udział, został zakupiony park 

Nowoczesne systemy sterowania pracą maszyn rolniczych, technologia satelitarna pracująca 
w połączeniu z bezprzewodową transmisją danych, zaawansowane układy mechatroniczne oraz 
hybrydowe maszyny rolnicze – tak dziś zaczyna wyglądać nowoczesne rolnictwo. Aby wykształcić 
specjalistów zdolnych do wykorzystania całego spektrum agrotechnicznych rozwiązań, 
stworzono nawet nowy kierunek – agrotronikę.

Unikatowy pomysł  
na kształcenie
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Uczniowie podczas jazdy konnej w ramach zajęć praktycznych 



maszyn, rząd jeździecki i zaprzęgowy. 
–  Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji 
projektu „Zawodowcy z powiatu 
bialskiego” – mówi Jarosław Dubisz, 
Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Naru-
szewicza w Janowie Podlaskim. – Dzięki 
projektowi szkoła wzbogaci się o kilka 
nowych maszyn rolniczych, takich jak: 
pług obracalny, agregat uprawowo-
siewny, przyczepa dwuosiowa typu 
Tandem, rozsiewacz nawozów i wiele 
urządzeń do wykorzystania  w rolnictwie 
precyzyjnym z zastosowaniem systemów 
nawigacji satelitarnej, a także przyrządy 
służące do napraw i diagnostyki silników 
i pojazdów rolniczych. Hodowcy poszerzą 
swoje zaplecze o przyczepę do przewozu 
koni, bryczkę i siodła, a hotelarzom 
zostanie wyposażona pracownia o stan-
dardzie hotelowym – dodaje.
- Kluczowa we wspieraniu ucznia 
przygotowującego się do ukończenia 
szkoły i wejścia na rynek pracy jest 
indywidualizacja procesu nauczania. 
Dzięki temu uczniowie we własnym 
tempie nabierają umiejętności teore-
tycznych i praktycznych, które 

umożliwiają im łatwiejszy start na 
rynku pracy. Zajęcia praktyczne, które 
odbywają się w zakładach patronackich, 
uczą młodzież samodzielności, 

odpowiedzialności i pewności siebie 
– mówi Ilona Bazylczuk, nauczyciel 
przedmiotów zawodowych. 

Agrotronika – nowy 
przyszłościowy kierunek
W zawodzie technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki uczniowie 
zapoznają się z podstawami techniki - 
metrologią,  obróbką skrawaniem czy 
realizacją łączenia metali i różnych 
elementów w zespołach maszyn 
rolniczych. Realizują także zagadnienia 
z zakresu eksploatacji maszyn,  
pojazdów i urządzeń rolniczych oraz 

ich diagnostyki i naprawy. W ostatnich 
latach technikum, uczniowie poznają 
zagadnienia z agrotroniki i są 
przygotowywani do samodzielnej  pracy 
z systemami nawigacji satelitarnej – 
poznają eksploatację tych urządzeń, 
zarówno jazdy równoległej, jak i  pracy 
w polu z zastosowaniem najnowszych 
technik agrotronicznych, takich jak 
zmienność dawki czy mapowanie 
pól. To właśnie ten obszar nauczania 
wyposaża przyszłych agrotroników 
w unikatowy zasób wiedzy 
i umiejętności praktycznych. Taki też 
jest kierunek, który obrała szkoła, 
patrząc w przyszłość. 

- Posiadamy bardzo dobrze wypo-
sażony warsztat naprawczy zaaran-
żowany w nowych budynkach przysto-
sowanych do tego rodzaju prac. 
W pracowniach ze specjalnymi tablicami 
demonstracyjnymi uczniowie mogą 
uczyć się budowy i zasady działania 
wielu układów silnika lub pojazdu 
rolniczego. Do ich dyspozycji oddajemy 
także kilka silników służących do nauki 
demontażu i diagnostyki oraz komputer 
diagnostyczny – wymienia Leszek 
Zdanowski, nauczyciel przedmiotów 
zawodowych. Część zajęć praktycznych 
odbywa się w gospodarstwie rolnym 
Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. 
Uczniowie szkoły bardzo cenią zajęcia 
praktyczne w stadninie, gdzie mają 

możliwość pracy na nowoczesnym 
sprzęcie, na dużych powierzchniach, 
a także uczestnictwa w bieżących 
pracach polowych. Bardzo doceniają 
także współpracę z doświadczonymi 
pracownikami i chętnie nawiązują 
z nimi zawodowe relacje. Dzięki 
kooperacji ze stadniną, nasi uczniowie 
uczą się „na żywym organizmie”, 
zdobywają cenne  doświadczenie, uczą 
się odpowiedzialności za powierzone 
zadania. W warsztacie spotykają się 
z bieżącymi, realnymi niedomaganiami 
i usterkami maszyn, na polu stają się 
obserwatorami zależności prac od 
warunków klimatycznych – podkreśla.

Zajęcia praktyczne, które odbywają się w zakładach 
patronackich, uczą młodzież samodzielności, 
odpowiedzialności i pewności siebie. 
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Uczniowie przed kursem prawa jazdy kat. T



Hodowla koni  
– dziedzictwo miejsca
Stadnina Koni w Janowie Podlaskim 
to miejsce zajęć praktycznych 
również dla uczniów kształcących się 
w zawodzie technik hodowca koni. 
W ramach zajęć młodzież nabiera tam 
umiejętności, związanych z pielęgnacją 
i żywieniem koni, oceną stanu 
zdrowia, wypełnianiem dokumentacji 
hodowlanej, wykonywaniem pomiarów 
zoometrycznych, prezentacją konia 
po trójkącie, lonżowaniem, siodłaniem 
itp. Uczniowie mają obowiązkową 
jazdę konną, mając do dyspozycji krytą 
halę treningową, komplet przeszkód 
i czworobok ujeżdżeniowy. Ponadto, 
szkoła posiada kompletny sprzęt 
do nauki jazdy konnej, z którego 
uczniowie korzystają w trakcie zajęć. 
Uczniowie kultywują tradycje jeź-
dzieckie, biorąc udział w szkolnym 
Hubertusie, pokazach kadryla, skokach 
przez przeszkody oraz prezentując 
konie w ręku.  Współpraca szkoły ze 
stadniną, a także gospodarstwem 
rolnym do niej należącym, to ogromy 
atut naszej szkoły. Obie strony mocno 
inwestują w najnowocześniejszy 
sprzęt z mechanizacji i agrotroniki, 
aby  uczniowie mogli uczyć się wielu 
zagadnień zawodowych, wykorzystując 

doświadczenie pracowników stadniny. 
Oba nasze  zawody rolnicze dają 
uprawnienia do przejmowania gospo-
darstw rolnych i otrzymywania odpo-
wiednich dofinansowań z funduszy 
europejskich. 

Trzeba podkreślić, że stadnina chętnie 
przyjmuje do pracy uczniów naszej szkoły, 
a część absolwentów ma już naprawdę 
długie staże pracy w  patronackim 
zakładzie – mówi dyrektor szkoły.

Technik hotelarstwa  
– nauka zawodu  
w niezwykłym miejscu
Kolejnym, znamienitym w zakresie do-

skonalenia zawodowego partnerem 
szkoły jest zabytkowy hotel Zamek Janów 
Podlaski. To tam uczniowie z kierunku 
technik hotelarstwa odbywają swoje za-

jęcia praktyczne, poznając  infrastrukturę 
hotelową, jego otoczenie, część miesz-

kalną, gastronomiczną i konferencyjną 

oraz różne stanowiska pracy. 
- Dzięki zajęciom odbywającym się 
w obiekcie z bogatą ofertą usług dodatko-

wych młodzież zdobywa doświadczenie 
pracy w obiekcie noclegowym o podwyż-

szonym standardzie. Dodatkowo prakty-

kę zawodową uczniowie będą odbywać 
w hotelach należących do grupy Arche, 
znajdujących się na terenie całego kraju 
– podkreśla Marta Potocka, nauczyciel 
przedmiotów zawodowych.

Doskonalenie kadry 
nauczycielskiej
Kadrę szkolną tworzą systematycznie 
doszkalający się nauczyciele, którzy 
swoją kreatywnością i zaangażowaniem 
gwarantują młodzieży ciekawe lekcje. 
Nauczyciele przedmiotów zawodowych 
posiadają wysokie kwalifikacje 
potrzebne do nauki zawodu, jak np. 
instruktora nauki jazdy kategorii B i T, 
instruktora jady konnej, hipoterapii czy 

Zajęcia praktyczne w obiekcie hotelowym
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Kluczowa we wspieraniu ucznia przygotowującego 
się do ukończenia szkoły i wejścia na rynek pracy jest 
indywidualizacja procesu nauczania. Dzięki temu 
uczniowie we własnym tempie nabierają umiejętności 
teoretycznych i praktycznych, które umożliwiają im 
łatwiejszy start na rynku pracy. 



uprawnienia do przeprowadzania kursu 
obsługi kombajnów zbożowych, a także 
studia podyplomowe z doradztwa 
zawodowego. Szkoła współpracuje 
także ze specjalistami, którzy mogą 
realizować specjalistyczne kursy masażu 

koni, powożenia zaprzęgami, kursu 
sędziowskiego w dyscyplinie skoków 
przez przeszkody czy cyklu szkoleń 
z naturalnych metod pracy z koniem. 

Dzięki uczestnictwu w licznych projek-

tach, kadra dydaktyczna zdobywa wie-

le nowych uprawnień, np. konwojenta 
przewozu zwierząt, instruktora szko-

lenia podstawowego Polskiego Związ-

ku Jeździeckiego, sędziego dyscyplin 
jeździeckich, co sprawia, że uczniowie 
janowskiej szkoły mogą uczyć się od naj-
lepszych.

Losy absolwentów szkoły
Absolwenci kierunku technik mechani-
zacji rolnictwa i agrotroniki najczęściej, 
jeżeli nie kontynuują dalszej nauki na 
studiach wyższych na kierunkach tech-

nicznych, przejmują gospodarstwa rolne 
po rodzicach i samodzielnie je prowadzą, 
wykorzystując zdobytą w szkole wiedzę. 

Natomiast absolwenci kierunku technik 
hodowca koni mogą kontynuować naukę 
na studiach wyższych, podejmować 
prace w renomowanych stadninach 
i stajniach, pracując jako prezenterzy 
koni czystej krwi arabskiej i półkrwi, 
jeźdźcy i trenerzy. 

Technicy hotelarstwa, po ukończeniu 
szkoły znajdują zatrudnienie w hotelach, 
motelach, pensjonatach, domach 
wycieczkowych, schroniskach oraz 
w bazie ruchomej – morskiej, lotniczej 
i kolejowej, albo kontynuują naukę na 
studiach wyższych.

Projekty mobilności 
europejskiej
„Stażyści z Naruszewicza poprzez 
praktykę zagraniczną prosto na rynek 

pracy” oraz „Stażyści z Naruszewicza 
podbijają rynek pracy” to dwa projekty 
mobilności europejskiej z obszaru 
kształcenia zawodowego programu  
PO WER i Erasmus+, w których 
uczestniczył  ZS w Janowie Podlaskim. 

Uczniowie technikum kształcącego 
w zawodzie technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki odbyli staż 
zawodowy, podczas którego poznali 
strukturę i specyfikę gospodarstw 

rolnych w Grecji, a także zapoznali się 
z technologią i maszynami stosowanymi 
przy uprawach. Z kolei uczniowie 
technikum hodowli koni poznali 
warunki hodowli oraz użytkowania koni 
w turystyce i rekreacji. 

Dzięki udziałowi w projektach uczniowie 
mogli poznać kulturę innych krajów, 
szlifować język obcy, obserwować 
nowoczesne technologie stosowane 
w swojej dziedzinie kształcenia,a także 
przyjrzeć się z bliska pracy w swoim 
zawodzie.

Praktyki szkoły na rzecz doskonalenia 
jakości edukacji zawodowej znajdują 
uznanie nie tylko wśród uczniów, ale 
i szerszego otoczenia, czego dowodem 
jest przyznany za rok 2020 tytuł 
Inspiratora Kariery. 

Marcin Bodzioch
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Zajęcia praktyczne - jazda konna

Współpraca szkoły ze Stadniną Koni w Janowie Podlaskim,  
a także gospodarstwem rolnym do niej należącym, to 
ogromy atut naszej szkoły. Obie strony mocno inwestują  
w najnowocześniejszy sprzęt z mechanizacji i agrotroniki, 
aby uczniowie mogli uczyć się wielu zagadnień zawodowych, 
wykorzystując doświadczenie pracowników stadniny. 
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WYRÓŻNIAMY 
AMBASADORÓW 
SUKCESU 
ZAWODOWEGO
Zdaniem wielu specjalistów zajmujących się oceną poziomu obecnego systemu 
kształcenia zawodowego istnieje niekwestionowana potrzeba wsparcia edukacji, 
biznesu i samorządów w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju i podniesienia jakości 
kształcenia zawodowego. Widoczna jest także potrzeba stworzenia narzędzi do 
promowania współpracy tych trzech środowisk. Odpowiedzią na te potrzeby jest 
konkurs Inspirator Kariery, którego organizatorem jest Instytut Pracy i Kariery.
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Głównym celem programu jest wybór 
i promowanie podmiotów, podejmu-
jących inicjatywy na rzecz podniesienia 
jakości kształcenia zawodowego oraz 
formowania preorientacji i orientacji 
zawodowej. Konkurs stanowi jedno-
cześnie unikatowe narzędzie i spoiwo 
do integracji sektora edukacyjnego, 
szkolnego i samorządowego. Z jednej 
strony, dla podmiotu poddającego się 
weryfikacji, stanowi okazję do 
podsumowania swoich rozwiązań 
i praktyk, z drugiej zaś - daje inspirację 
i motywację dla innych, by wspierać 
rozwój kariery młodych ludzi.

Ideą projektu jest wprowadzanie 
koncepcji stałej współpracy z sektorem 
edukacyjnym na rzecz kształtowania 
najbardziej pożądanych kwalifikacji 
zawodowych na dzisiejszym rynku 
pracy, a także popularyzowanie inwestycji 
w kapitał ludzki, w rozwój zawodowy 
kadr. - Program ma charakter otwarty 
i mogą w nim uczestniczyć wszystkie 
podmioty ze środowiska edukacyjnego, 
samorządowego i biznesowego, 
spełniające wymogi w zakresie 
realizacji zadań na rzecz szeroko 
rozumianego kształcenia i rozwoju 
zawodowego. Konkurs skierowany jest 
do szkół, przedszkoli, które realizują 
doradztwo zawodowe, formowanie 
preorientacji i orientacji zawodowej – 
mówi Paweł Abucki, pomysłodawca 
i Przewodniczący Kapituły Konkursu. 

- Kryterium uczestnictwa jedno-

stek samorządowych to realizacja do-

brych praktyk w zakresie wspomaga-

nia oświaty, innowacyjne działania, 
aktywizacja i integracja środowiska 
lokalnego na rzecz edukacji, a także 
współpraca z lokalnym rynkiem pracy  
na rzecz podniesienia jakości prak-

tycznego kształcenia zawodowego. 
Środowisko biznesowe w konkursie  
mogą reprezentować te przedsiębior-

stwa, które np. biorą udział w tworzeniu 

klas patronackich, realizują programy 
stypendiów branżowych, organizują 
praktyczną naukę zawodu czy oferują 
staże zawodowe w ramach programu 
Erasmus+ - podkreśla Paweł Abucki.

Pierwsza, „pilotażowa” edycja pro-
gramu Inspirator Kariery za nami. 
Z końcem lutego tego roku zebrała 
się Kapituła Konkursu, aby spośród 
nadesłanych zgłoszeń wyłonić tych, 
którzy poprzez wdrożone rozwiązania 
szczególnie dbają o rozwój zawodowy 
uczniów, obecnych i przyszłych kadr, 
popularyzują edukację zawodową, 
podkreślają wizerunek poszczególnych 
branż i zawodów. – Laureaci edycji 2020 
to elitarne grono łącznie dwunastu 
podmiotów w trzech kategoriach: 
EDUKACJA, BIZNES i SAMORZĄD, 
wyróżniających się profesjonalizmem 
oraz wysokimi standardami działania 
w dziedzinie kształcenia zawodowego.  
– W przypadku szkół przedmiotem oceny 
Kapituły Konkursu było wiele aspektów, 
w tym wdrożone rozwiązania na rzecz 
doskonalenia kształcenia zawodowego, 
kształtowanie kompetencji kluczowych 
uczniów, rozwój szkoły, w tym kadry 
pedagogicznej, współpraca z samorządem 
i lokalnymi przedsiębiorcami w celu 
odbywania praktyk i płatnych staży, 
organizacja praktycznej nauki zawodu 
w ramach programów unijnych, np. 
Erasmus + czy PO WER. Warto podkreślić, 
że tytuł Inspiratora Kariery w edycji 2020 

Przekazanie statuetki Inspirator Kariery 2020 na ręce Dyrektor Izabeli Kotuły  
dla ZS im. Stanisława Staszica  w Zawierciu

Wręczenie statuetki Zespołowi Szkół Budowlano-Architektonicznychw Tarnowskich Górach - nagrodę 
odebrali: Dyrektor Szkoły Józef Caus oraz nauczycielki: Justyna Misiowiec i Agnieszka Barchan
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otrzymały również dwa przedszkola. 
To dowód na to, że formowanie 
preorientacji zawodowej na tym etapie 
edukacji nie jest tylko założeniem, 
lecz faktycznie jest realizowane. 
W przypadku oceny przedsiębiorstw, 
zwracaliśmy uwagę na współpracę ze 
szkołami, stały wzrost zatrudnienia, 
rekrutację wśród absolwentów, udział 
w targach szkolnych, a także organizację 
wycieczek szkolnych czy prezentacje 
zawodów w szkolnych i przedszkolnych 
placówkach. Z kolei jeśli chodzi o kate-
gorię SAMORZĄD, ocenie podlegały 
wszelkie wdrożone przez jednostki 
samorządu terytorialnego rozwiązania 
w zakresie wspomagania oświaty, 
innowacyjne działania, aktywizacja 
i integracja środowiska lokalnego na rzecz 
edukacji – wyjaśnia Przewodniczący 
Kapituły. – Poziom działań, jakie 
uczestnicy opisali w formularzach 
zgłoszeniowych jednoznacznie pokazuje 
rosnącą świadomość konieczności 
inspirowania do kariery nie tylko 
młodzieży, uczniów szkół, ale aktualnych 
kadr przedsiębiorstw. To pozytywny 
przejaw zmian, które – miejmy nadzieję 
– przełamią stereotypowe myślenie 
o kształceniu zawodowym i wpłyną na 
przywrócenie dawnej rangi tego typu 
edukacji. Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów w zakresie edukacji 

i kształcenia zawodowego młodzieży 

– dodaje.

Z uwagi na okoliczności pandemiczne, 
organizator konkursu nie mógł 
zrealizować uroczystej gali finałowej 
rozdania nagród. Nie chcąc 
jednak rezygnować z oficjalnego 
wręczenia statuetek, Organizatorzy, 
z Przewodniczącym Kapituły Konkursu 
– Panem Pawłem Abuckim na czele, 
odwiedzili Laureatów indywidualnie. 
Poza oficjalnym przekazaniem statuetek 
i dyplomów, spotkania te, którym 
towarzyszyła przemiła atmosfera były 

również szansą na rozmowę dotyczącą 
wyzwań stojących przed szkolnictwem 
w najbliższym czasie i okazją zrobienia 
pamiątkowych zdjęć.

Obecnie trwa kolejna edycja konkursu 
Inspirator Kariery 2021. Wszystkie 
zainteresowane podmioty serdecznie 
zapraszamy do uczestnictwa w programie. 
Z pewnością istnieje gro podmiotów – 
prawdziwych ambasadorów sukcesu 
zawodowego, których ponadprzeciętne 
działania mogą stać się prawdziwą 
inspiracją do osiągnięcia sukcesu.

Marta Prusek-Galińska

Fakro Sp. z o.o. odbiera statuetkę Inspirator Kariery - na zdjęciu: od lewej Paweł Abucki - Przewodniczący Kapituły Konkursu Inspirator Kariery, Janusz Komurkiewicz - Członek 
Zarządu FAKRO ds. marketingu, Beata Martuś-Kołbon - Zastępca Dyrektora ds. HR, Paweł Kołbon - Kierownik Centrum Szkoleń i Współpracy z Wykonawcami w FAKRO

Wręczenie statuetki Inspirator Kariery 2020 dla ZSŁ w Krakowie na ręce Dyrektora Szkoły - Pawła Kucharczyka
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LISTA LAUREATÓW 
Kategoria Biznes:
• Elektrotermia Sp. z o.o. Sp. K.
• Multiprojekt Sp. z o.o.
• Fakro Sp. z o.o. 

Kategoria Edukacja:
• Zespół Szkół Łączności w Krakowie 
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie 
• Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu 
• Przedszkole Miejskie nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie 
• Przedszkole nr 15 „Ekolaczki” w Zawierciu 
• Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
• Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach 
• Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 

Kategoria Samorząd:
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji 

Inspirator
Kariery

2020

ZSP w Stąporkowie odbiera statuetkę Inspirator Kariery 2020 - na zdjęciu: od lewej Anna Misiowiec- nauczyciel bibliotekarz, Paweł Abucki - Przewodniczący Kapituły 
Konkursu Inspirator Kariery, Hanna Rzepka - Dyrektor Szkoły, Dorota Fitas - pedagog szkolny, Karol Banasik - Wicedyrektor Szkoły
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Przykładem szkoły, która otwiera się na 
faktyczne potrzeby czasu jest Zespół 
Szkół Ekonomicznych w Zawierciu 

oferujący wybór spośród kierunków, 
których absolwenci są aktualnie 
jednymi z najbardziej poszukiwanych 

na rynku pracy. Są to kierunki: technik 
ekonomista, technik handlowiec, technik 
rachunkowości, technik reklamy i technik 
organizacji turystyki. 

Zawody ekonomiczne to dziś jedne 
z najbardziej uniwersalnych zawodów, 
jakie może zaoferować młodemu 
człowiekowi szkoła. Dają one nie 
tylko szerokie możliwości zawodowe, 
ale także stanowią cenną inwestycję 
w rozwój niezbędnych do sprawnego 
działania w biznesie kompetencji – mówi 
Grzegorz Pierzchała, Dyrektor Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Zawierciu. 
Uczymy przede wszystkim tego, 
jak opracować efektywną strategię 
działania konkretnego podmiotu 
gospodarczego, przygotowujemy do 
założenia własnej działalności. Kierunki 
ekonomiczne poruszają szeroki wachlarz 
zagadnień, w tym analizę rynku, potrzeb 
ludzkich, sposoby podejmowania 
decyzji, psychologię inwestowania czy 
wiedzę o planowaniu. To również cenne 
kompetencje, które przydają się w życiu 
codziennym każdego z nas. Trzeba 
również podkreślić, że dzięki takiej 
interdyscyplinarności oferowanych 
kierunków, zapewniamy bazę naukową 
do kontynuowania nauki na różnych 
kierunkach studiów – podkreśla 
Dyrektor.

Równie ciekawymi i przyszłościowymi 
kierunkami oferowanymi przez 
„Zawierciański Ekonomik” jest technik 
organizacji turystyki. To oferta 

JEDNA SZKOŁA  
– WIELE PERSPEKTYW
Podejmując decyzję o wyborze szkoły średniej, warto skierować swoją 
ścieżkę kariery na pewne zawody, które zapewnią w przyszłości ciekawą 
i godną pracę. Gospodarka ekonomiczna, bankowość, rachunkowość to 
wciąż rozwijające się branże. Nie są może tak młode jak prężnie rosnąca 
potęga IT, lecz z pewnością dają dużą szansę na otrzymanie dobrej 
pracy. Dlatego oferty szkół ekonomicznych można uznać za naprawdę 
perspektywiczne.

Praktyka zagraniczna w ramach Erasmus+
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odpowiadająca na zapotrzebowanie 
rynku, bowiem od kilku lat zain-
teresowanie Polską, jako atrakcyjnym 
miejscem na organizację konferencji, 
kongresów i wyjazdów służbowych stale 
rośnie. Branża turystyczno-hotelarska 
również jest dziedziną intensywnie 
rozwijającą się, wyjątkową i z pięknymi 
tradycjami gościnności. 

Ponadto, turystyka już na zawsze 
wpisała się w globalną tendencję 
wywierającą niebagatelny wpływ na 
różnorodne dziedziny naszego życia 
oraz gospodarki. Wszystko to przekłada 
się na popyt na specjalistów do spraw 
szeroko rozumianej turystyki. 

Zespół Szkół Ekonomicznych wy-
posaża uczniów w uniwersalną 
i niezbędną wiedzę, niezależnie od 
tego, co absolwenci będą w życiu robić. 
Proponowane przez placówkę zawody 
wymagają wykształcenia nie tylko 

w zakresie kompetencji zawodowych, 
ale również interpersonalnych. 
Kreatywność i przedsiębiorczość 
to kompetencje ważne dla każdego 
z zawodów, zwłaszcza dla techników 
reklamy, gdyż to ich pomysłowość 
i innowacyjność w działaniu będzie 

w przyszłości w dużej mierze decydować 
o sukcesie w pracy. W przypadku 
przyszłych ekonomistów ważna jest 
dokładność i umiejętność radzenia sobie 
ze stresem, ponieważ ich praca będzie 
opierać się na rozliczeniach finanso-
wych bardzo często nie ich środków. 

W celu wzmocnienia rozwoju uczniów 
w tych wszystkich aspektach, poza 
zajęciami  wynikającymi z podstawy 
programowej, szkoła angażuje się 
w liczne projekty międzynarodowe, 
głównie z programów Erasmus+ 
i PO WER, umożliwiające odbycie 

zagranicznych praktyk zawodowych, 
m.in. w Niemczech i we Włoszech. 
Zagraniczne praktyki zawodowe pozwa-
lają na zsynchronizowanie wiedzy 
teoretycznej i praktycznej i w efekcie 
jej poszerzenie. Atutem ich jest również 
poznanie innowacyjnych rozwiązań 

Wycieczka do Wenecji podczas stażu w Bolonii

Rozwój placówki w zakresie realizowanych  
projektów międzynarodowych, a przez to 
umiędzynarodowienie szkoły to jeden  
z priorytetów w strategii rozwoju organizacji.
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stosowanych przez europejskich 
pracodawców. Zapoznanie się 
z innymi kulturami umożliwi uczniom 
w przyszłości nawiązanie kontaktów 
z innymi narodowościami. Wielu 
wychowanków szkoły, dzięki wyjazdom, 
otworzyło się na świat, lepiej poznało 
siebie oraz nawiązało trwałe przy-
jaźnie. Podnieśli oni swoje umiejętności 
językowe i interpersonalne, takie 
jak praca w wielokulturowej grupie 
czy uniwersalna komunikacja.  
- Mobilności zagraniczne to bardzo 
cenne i pouczające doświadczenia 
nie tylko dla naszych uczniów, ale 
również dla kadry nauczycielskiej. 
Nasza placówka chce być szkołą, 
która umożliwi uczniom również 
efektywne uczenie się języków obcych, 
ponieważ pomoże to im odnaleźć się 
na europejskim rynku pracy, przygotuje  
do życia w społeczeństwie obywatelskim 

oraz umożliwi im nawiązanie kontaktów 
z osobami z zagranicy. Dlatego rozwój 
placówki w zakresie realizowanych 
projektów międzynarodowych, a przez 
to umiędzynarodowienie szkoły to 

jeden z priorytetów w strategii rozwoju 
organizacji – podkreśla Dyrektor szkoły.  
– W przyszłości nasza szkoła 
chce również podjąć współpracę 
z europejskimi partnerami nie tylko 
z Włoch i Niemiec, ale również innych 
krajów Unii Europejskiej. Kontakty 
z nimi umożliwią naszym uczniom 
i nauczycielom praktyczną naukę 

języków obcych oraz nawiązanie 
kontaktów i wymianę doświadczeń 
dotyczących m.in. metod nauczania 
i funkcjonowania przedsiębiorstw 
w różnych krajach europejskich. 

Wierzymy, że koncentrowanie się na 
zdobywaniu doświadczenia nie tylko 
na krajowym, ale i zagranicznym rynku, 
przełoży się na dobry i solidny poziom 
kształcenia, a to z kolei zaowocuje 
prawdziwym profesjonalizmem naszych 
absolwentów – dodaje na zakończenie 
Grzegorz Pierzchała.

Marta Prusek-Galińska 

Zagraniczne praktyki zawodowe pozwalają na 
zsynchronizowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej  
i w efekcie jej poszerzenie. Atutem ich jest również  
poznanie innowacyjnych rozwiązań stosowanych  
przez europejskich pracodawców.

Wycieczka do Wenecji w czasie stażu w Bolonii
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Inspirator Kariery

Instytut Pracy i Kariery serdecznie zaprasza  
do uczestnictwa w konkursie Inspirator Kariery.  
W programie mogą wziąć udział szkoły, przedszkola, 
przedsiębiorstwa, samorządy oraz inne podmioty 
zaangażowane w działania na rzecz kształcenia 
zawodowego. 

Ideą konkursu jest propagowanie dobrych praktyk 
edukacyjnych, samorządowych i biznesowych w obszarze 
kształcenia zawodowego. Celem konkursu jest wybór 
i promowanie podmiotów, podejmujących inicjatywy na 
rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz 
formowania preorientacji i orientacji zawodowej.  

Celem jest także wprowadzanie, zwłaszcza do sektora 
biznesowego, koncepcji stałej współpracy z sektorem 
edukacyjnym na rzecz kształtowania najbardziej 
pożądanych kwalifikacji zawodowych na dzisiejszym 
rynku pracy, a także popularyzowanie inwestycji w kapitał 
ludzki, w rozwój zawodowy przyszłych pracowników. 

Do kogo skierowany 
jest konkurs?
Program ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć 
wszystkie podmioty ze środowiska edukacyjnego, 
samorządowego i biznesowego, spełniające wymogi 
w zakresie realizacji zadań na rzecz szeroko rozumianego 
kształcenia i rozwoju zawodowego. Konkurs skierowany 
jest do szkół, przedszkoli, które realizują doradztwo 
zawodowe, formowanie preorientacji i orientacji 
zawodowej. 

Kryterium uczestnictwa jednostek samorządowych to 
realizacja dobrych praktyk w zakresie wspomagania 
oświaty, innowacyjne działania, aktywizacja 
i integracja środowiska lokalnego na rzecz edukacji, 
a także współpraca z lokalnym rynkiem pracy na 
rzecz podniesienia jakości praktycznego kształcenia 
zawodowego. Środowisko biznesowe w konkursie mogą 
reprezentować te przedsiębiorstwa, które np. biorą 

udział w tworzeniu klas patronackich, realizują programy 
stypendiów branżowych, organizują praktyczną naukę 
zawodu czy oferują staże zawodowe w ramach programu 
Erasmus+.

Jakie korzyści daje 
Inspirator Kariery?
Laureaci konkursu otrzymują: tytuł i logo Inspirator 
Kariery 2021 do bezterminowego wykorzystania, 
promocję na łamach magazynu „Kierunek Kariera” oraz 
dyplom i statuetkę przekazywaną podczas dorocznej 
gali finałowej. Tytuł przyznawany jest w III kategoriach: 
edukacja, biznes, samorząd. 

Tytuł i logo Inspirator Kariery to przede wszystkim 
wzmocnienie marki szkoły, pracodawcy i samorządu, 
szczególnie dbających o rozwój zawodowy obecnych 
i przyszłych kadr, popularyzacja edukacji zawodowej, 
podkreślenie wizerunku poszczególnych branż 
i zawodów oraz promowanie współpracy przedsiębiorstw 
ze szkołami, uczelniami i jednostkami samorządowymi.

Jak zgłosić się do 
konkursu?
Warunkiem uczestnictwa w Programie jest przesłanie 
do biura Organizatora Formularza Zgłoszeniowego 
w terminie do 31.12.2021 r. 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępny 
na stronie www.kariera.org.pl

Wybór laureatów nastąpi poprzez weryfikację i ocenę 
dokumentów zgłoszeniowych przez Kapitułę Konkursu, 
w skład której wchodzą specjaliści w dziedzinie 
doskonalenia kształcenia i rozwoju zawodowego, 
reprezentujący środowisko szkolne, samorządowe 
i biznesowe.

Inspirator
Kariery

2021



MISJA: EUROPEJSKI 
FACHOWIEC
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie to szkoła z doświadczeniem w kształceniu 
ogólnoprzedmiotowym i zawodowym młodzieży. Poza wyspecjalizowaną kadrą dysponują 
wyposażonymi pracowniami szkolnymi, współpracują także z lokalnymi i krajowymi zakładami 
pracy. Jako szkoła wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa oraz potrzebom rynku pracy. 
Ich absolwenci nie zasilają szeregów bezrobotnych, ale znajdują pracę w wyuczonych zawodach.

W marcu 2020 roku uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego rozpoczęli realizację 
międzynarodowego projektu stażowego: „Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi 
w UE” we współpracy z organizacją Educare et Labora. Niestety po dwóch tygodniach pobytu 
musieli wracać ze względu na reakcję czeskich władz na rozprzestrzenianie się  koronawirusa. 
Pomimo, że nie udało im się zrealizować wyjazdu do końca, to samo doświadczenie było zarówno 
dla uczniów, jak i dla nauczycieli szkoły inspirującym doświadczeniem. Spotkaliśmy się z dyrekcją, 
aby porozmawiać o szkole, a także o tym, z czym wiąże się udział w projekcie typu Erasmus+ i jakie 
korzyści niosą za sobą staże zagraniczne dla młodzieży.

Kierunek Kariera: W jakich zawodach 
kształcą się uczniowie w Państwa 
szkole? Które kierunki cieszą się 
największą popularnością wśród 
młodzieży?

Wicedyrektor Magdalena Styś-Litwin: 
Jesteśmy zespołem szkół, poza liceum, 
mamy klasy o profilu strażackim, 
policyjnym i wojskowym z prawie 
z dwudziestoletnim doświadczeniem. 

Kształcimy również techników na 
profilach: informatycznym, mecha-
tronicznym, mechanicznym oraz 
elektronicznym. Nowością w naszej 
szkole jest kierunek: technik mechanik 
lotniczy, który ma dopiero rok, ale cieszy 
się popularnością wśród młodzieży. 

Dyrektor Bogusław Blajer: W zasadzie 
wszystkie kierunki idą „łeb w łeb”. We 
wszystkich tych zawodach w każdym 

roczniku mamy po jednym oddziale. 
Jeżeli przyjrzeć się obecnemu naborowi, 
to najwięcej chętnych mamy na technika 
informatyka.  

Jak wyglądają zajęcia praktyczne dla 
„zawodowców”? 

B. Blajer: Większość pracowni zawo-
dowych mamy zlokalizowanych 
w budynku szkoły lub sąsiednim. Trochę 
inaczej będzie się to kształtowało 
w przypadku zawodu: technik 
mechanik lotniczny. W tej chwili trwa 
potężna inwestycja, przygotowująca 
dużą halę warsztatową dla uczniów, 
we współpracy z naszym partnerem 
przemysłowym – firmą EME Aero. 
W oparciu o silniki turbinowe, będziemy 
kształcić tam młodzież. Praktyki 
zawodowe staramy się zapewniać 
również w okolicznych firmach. Najlepiej 
daje sobie radę technik informatyk,  
bo serwisów informatycznych jest 
sporo. To są najczęściej małe firmy, 
które mają swoją wąską specjalizację 
– np. budowę sieci, serwisowanie 
laptopów itp. Tutaj jest duże pole do 
popisu. Z mechatronikiem jest trochę 
trudniej, ponieważ jest to zawód dość 
złożony. Ale młodzież sama też sobie 
szuka praktyk. Staramy się pomóc 
naszym uczniom lub podpowiedzieć, 
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Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie - Dyrektor Szkoły Bogusław Blajer  
i Zastępca Dyrektora Szkoły - Magdalena Styś-Litwin



w których zakładach mogliby taki 
praktyki odbywać. 

Według jakich kryteriów wybierane są 
osoby, które dostają szansę wyjazdu 
na staż z programu Erasmus+? Czy 
muszą przejść jakiś szczególny proces 
rekrutacji?

M. Styś-Litwin: Oczywiście przepro-
wadzaliśmy specjalną rekrutację. 
Uczniowie składali wnioski, wypełniali 
ankietę określającą motywację do 
udziału w tym projekcie, a także pisali 
test z języka angielskiego. Wszystkie 
te ankiety i testy zostały przez nas 
sprawdzone i wyłoniliśmy kandydatów, 
a po zakończeniu rekrutacji zostało 
ich już tylko dwudziestu. Dziesięciu 
mechatroników i dziesięciu 
informatyków, tych najlepszych, 
najwytrwalszych i najbardziej zmoty-
wowanych. 

Jak wygląda proces przygotowania 
uczniów do odbycia stażu za granicą? 
Czy prowadzicie Państwo szkolenia za-
wodowe lub językowe pod kątem takich 
wyjazdów?

M. Styś-Litwin: Młodzież uczestniczyła 
w zajęciach z tzw. przygotowania 
kulturowego, prowadzonych przez 
nauczyciela z naszej szkoły i dotyczyło 
ono oczywiście kultury Republiki 
Czeskiej. Poza tym, odbyły się zajęcia 

z języka angielskiego branżowego, gdzie 
kładliśmy nacisk na rozwijanie słownictwa 
charakterystycznego dla zawódów, 
które były objęte stażem. Dodatkowo 
odbyły się zajęcia z wprowadzenia do 
języka czeskiego. Takie zapoznanie się 
z elementarnymi zwrotami, słowami, 
pułapkami słownymi. Ostatnimi z zajęć 
były zajęcia pedagogiczne. Chodziło 
o to, żeby młodzież umiała sobie radzić 
ze stresem, który prawdopodobnie 
towarzyszy takiemu długiemu wyjazdowi. 
Żeby poznać swoje mocne i słabe strony, 
umieć współpracować w grupie, rozwijać 
kompetencje społeczne. Myślę, że 
młodzież bardzo na tym skorzystała, i że 
przydało im się to nie tylko na wyjeździe, 
ale zaprocentuje także w dalszych 
etapach życia.

Jakie, Państwa zdaniem, korzyści płyną 
z udziału w projektach unijnych?

M. Styś-Litwin: Korzyści można długo 
wymieniać. Młodzież z takich projektów 
korzysta na pewno, rozwija kompetencje 
językowe, zawodowe i społeczne, 
a nawet osobiste. Szkoła również zyskuje, 
bo pracownicy, którzy wyjeżdżają 
z młodzieżą na takie staże mają szanse 
podpatrzeć różne nowe rozwiązania 
stosowane w miejscach, gdzie odbywa 
się staż i zastosować je później w pracy 
z uczniami. Jako szkoła uczymy się 

pozyskiwać fundusze unijne, co także 
służy rozwojowi szkoły i realizowaniu jej 
celów statutowych. 

A jakie korzyści mogą mieć pracodawcy 
z przyjmowania na staż uczniów 
z Państwa szkoły?

M. Styś-Litwin: Myślę, że pracodawca 
może liczyć na kogoś, kto jest pewny 
siebie oraz świadomy, że bierze 
odpowiedzialność za wykonywaną 
pracę, tak swoją, jak i w zespole. 
Uważam, że pracodawca może liczyć na 
dobrego, młodego fachowca, który jest 
zmotywowany, chętny do pracy i jest 
takim młodym Europejczykiem. 

Czy uważają Państwo, że udział w pro-
jektach stażowych z programu Erasmus+ 
może znacząco wpłynąć na przyszłość 
zawodową Państwa uczniów? 

M. Styś-Litwin: Uczniowie szkół 
średnich to ciągle są bardzo młodzi ludzie 
i wybierając zawód na tak wczesnym 
etapie swojego życia, trochę "idą 
w ciemno". Nie każdy z nich ma na tym 
etapie sprecyzowane plany i nie każdy 
wie już, co będzie w przyszłości robił. 
Dlatego myślę, że takie staże przyczyniają 
się do tego, aby obrać właściwy kierunek 
i przekonać się – czy ja się widzę w tym 
zawodzie, czy będę się w tym realizował, 
czy to jest ścieżka mojej kariery i czy 
to jest dla mnie. Sądzę, że takie staże 
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i udział w projektach zagranicznych 
są potrzebne, a także mogą przynieść 
bardzo dużo dobrego. 

Czy Państwa zdaniem, międzynarodowa 
współpraca w ramach projektów stażo-
wych jest ważnym aspektem wspólnej 
troski o los młodych ludzi? 

B. Blajer: Oczywiście, że tak. Żyjemy 
w świecie zglobalizowanym i wszyscy 
czujemy, że odległości między krajami 
czy nawet kontynentami się w pewnym 
sensie skurczyły, a dzięki temu 
otworzyły się nowe możliwości. 
Stosunkowo łatwo można „przeskoczyć 
z jednej półkuli na drugą”, dlatego 
odchodzimy od modelu, który nawet 
w naszym kraju funkcjonował wiele lat. 
Modelu, w którym idziesz kończysz 
szkołę czy studia, dostajesz gdzieś 
pracę i zapuszczasz tam korzenie, 
może nawet na zawsze. Dzisiaj świat 
stawia przed ludźmi zdecydowanie inne 
oczekiwania i to co kiedyś było znane 
tylko z amerykańskich filmów –  że jakaś 
rodzina sześć razy w ciągu  swojego 
życia pakowała kilka walizek i zmieniała 
miejsce zamieszkania, dziś zaczyna 
być niemalże normalne. Oczywiście 
z perspektywy doświadczeń z ostatnich 
miesięcy i pandemii koronawirusa, 
świat się bardzo zmienił i nie wiemy 
jeszcze, kiedy życie wróci do normy. 

W tym momencie próbujemy wspólnie, 
globalnie to wszystko odbudować. 

M. Styś-Litwin: Ale warto podkreślić, że 
mobilności zagraniczne zawsze niosły 
dużo dobrego – poszerzenie horyzontów, 
wyjście ponad to, co tu i teraz. Można 
coś nowego zobaczyć, otworzyć się 
na to, co nieznane. Różnorodność 
kulturowa i obyczajowa, inne spojrzenia 
na te same problemy czy zagadnienia  
– z tym wszystkim może zetknąć się 
młody człowiek na takim wyjeździe.

B. Blajer: Powiedzenie „podróże kształcą” 
nie wzięło się znikąd. Na pewno każdy 
taki wyjazd, każda jedna zmiana, nawet 
nie tylko kraju, ale chociaż regionu 
uczy nas czegoś nowego. Innego 
sposobu porozumiewania się, innej 
kultury bycia. Tych aspektów jest całe 
spektrum. W końcu nie chodzi o to, 
żeby zamykać tych uczniów w czterech 
ścianach i tłuc im do głowy podstawę 
programową z matematyki, fizyki czy 
z nauki zawodowej. Równie ważne jest, 
żeby młode osoby miały też te tzw. 
kompetencje miękkie - żeby umiały się 
znaleźć w świecie, zapytać o drogę, 
porozumieć w innych językach wśród 
obcokrajowców. Takie umiejętności 
nabywa się przebywając z ludźmi za 
granicą.

Jeżeli sytuacja związana z epidemią 

koronawirusa zostanie unormowana, 
to czy planują Państwo kolejne wyjazdy 
z programu Erasmus+? 

B. Blajer: Chcielibyśmy. Myślę, że zawód 
nauczyciela wymaga uważności na 
potrzeby młodych ludzi i elastyczności. 
Jeżeli młodzież czegoś od nas oczekuje, 
bo widzi, że to dla nich jest dobre, 
to my jako kadra powinniśmy zrobić 
wszystko, żebym im pomóc te marzenia 
czy oczekiwania zrealizować. W związku 
z tym nie chcielibyśmy się poddać, 
mimo, że wszystkie te rzeczy związane 
z pandemią odebrały nam trochę radości 
z tego wyjazdu i projektu.
M. Styś-Litwin: Pierwsze koty za płoty. 
Poza tym, nie ukrywajmy, nie jesteśmy 
jedyną szkołą techniczną w okolicy 
i chcielibyśmy być konkurencyjni, dlatego 
trzeba proponować młodzieży coś, co 
będzie dla nich atrakcyjne, rozwojowe, 
czym będą mogli się chwalić i o czym 
będą opowiadać młodszym kolegom. 
Dzięki temu my też jako szkoła będziemy 
korzystali. Trzeba ująć to globalnie – my 
wszyscy w szkole pracujemy na wspólny 
sukces naszych uczniów. Dążymy do 
tego i podejrzewam, że udział w takich 
projektach jest w znacznej mierze 
wyznacznikiem takiego sukcesu.
Dziękuję za rozmowę.

Michalina Smaga
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OTWARCI 
NA MŁODYCH
Rynek pracy potrzebuje pracowników wykwalifikowanych, zdobywających nowe kompetencje 
i doświadczenie zawodowe. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób przygotować przyszłego eksperta, jakie 
umiejętności powinien nabyć oraz skąd ma czerpać wiedzę i doświadczenie? Odpowiedź jest jasna: 
niezbędna jest współpraca szkół z pracodawcami. Nie ma innej drogi, która ułatwi absolwentom zdobycie 
atrakcyjnej pracy po ukończeniu szkoły, a pracodawcy stworzy możliwość zatrudnienia pracownika 
kompetentnego, dobrze przygotowanego do pracy w swoim zawodzie. Dlatego tak ważne jest, aby 
w realizacji kształcenia zawodowego była możliwość organizacji zajęć praktycznych u pracodawców, co 
stwarza im ponadto możliwość zatrudnienia najzdolniejszych uczniów. Dodatkową korzyścią dla firm jest 
także promowanie marki przedsiębiorstwa w otoczeniu lokalnym.

Jaki jest najlepszy sposób na rozpoczęcie 
współpracy z przyszłym pracodawcą? 
Zarówno z perspektywy ucznia lub 
studenta czy firmy, wydaje się, iż są 
to praktyki zawodowe, które można 
odbyć w trakcie nauki. Dobre praktyki 
przy wykorzystaniu tego typu narzędzi 
realizuje  znana krakowska firma 
Elektrotermia, która za działania na 
tym polu została nagrodzona tytułem 
Inspiratora Kariery 2020.

Spółka od wielu lat zajmuje się produkcją 
rozdzielnic elektrycznych stosowanych 
w budownictwie  przemysłowym, 
mieszkaniowym, czy w budynkach 
użyteczności publicznej. Łącznie, we 
wszystkich działach, zatrudnia ponad 
200 wykwalifikowanych pracowników, 

w tym 140 w zakładzie produkcyjnym  
w Niepołomicach. Myśląc o zapewnieniu 
sobie przyszłych pracowników, przed-
siębiorstwo podjęło współpracę ze 
szkołami branżowymi w tym z Zespołem 
Szkół Elektrycznych w Krakowie, 
stając się jednym z patronów klas 
o specjalności elektrycznej. Firma 
zapewnia uczniom stały kontakt 
ze swoim nowoczesnym zakładem 
produkcyjnym poprzez przyjęcia ich na 



praktyki. Od 2017 roku przedsiębiorstwo 
zatrudnia ok. 2-3 osoby rocznie, które 
odbyły w nim praktyczną naukę zawodu 
lub praktyki studenckie. – Współpraca 
szkół z przedsiębiorstwami przynosi 
nieocenione korzyści dla obu stron. 
Niewątpliwie jednak najwięcej zyskuje 
uczeń, który nabywa umiejętności 
praktyczne w rzeczywistym środowisku 
pracy, a także ma możliwość na 
bieżąco poznawania nowych rozwiązań  
i technologii stosowanych w danej branży 
– mówi Krzysztof Kołomyjski, Prezes 
Zarządu Elektrotermii Sp. z o.o. Sp. K.  
– Angażujemy się także w przedsięwzięcia 
zawiązane z tworzeniem pomocy 
dydaktycznych dla szkolnych pracowni 
elektrycznych. Od tego roku szkolnego – 
dodatkowo – postanowiliśmy premiować 
uczniów ze współpracującej z nami 
szkoły. Jesteśmy fundatorem nagrody, 
która corocznie będzie przyznawana 
najlepszemu elektrykowi z klasy drugiej 
lub trzeciej, z nadzieją, że właśnie ci 
uczniowie w przyszłości zechcą zasilić 
kadrę pracowników Elektrotermii  
– podkreśla.

Spółka jest otwarta nie tylko na mło-
dzież z polskich szkół, ale i na młodych  
z zagranicy, czego potwierdzeniem 
jest odbycie praktyk zawodowych 
przez uczniów i studentów ze szkół 

zagranicznych. - Chętnie organizujemy 
dedykowane spacery, wycieczki po 
firmie, które pomagają uczniom podjąć 
decyzję o wyborze klasy patronackiej  
albo zainteresować się zawodem, który  
do tej pory nie zwracał ich 

uwagi. Nierzadko odwiedzają nas 
uczniowie najmłodszych klas szkół 
podstawowych. Dla tych dzieci to 
wielka frajda móc zwiedzić halę 
produkcyjną, zobaczyć nowoczesne 
urządzenia, a ponieważ dysponujemy 
halą produkcyjną o powierzchni  
3000 m², wyposażoną w najnowo-
cześniejsze maszyny, to jest co oglądać. 
Dla nas z kolei to duża satysfakcja, bo 
wycieczki te spełniają bardzo ważną 
funkcję edukacyjną. Wpływają nie 
tylko na poznanie charakteru zawodu, 
ale stanowią również ważny element  
w aspekcie kształtowania patriotyzmu 
gospodarczego, ucząc szacunku do 

pracy. Jesteśmy firmą ze 100% kapitałem 
polskim, której początki miały miejsce  
w warsztacie rzemieślniczym, zajmu-
jącym się elektrycznymi instalacjami 
grzewczymi. Obecnie jesteśmy prężnie 
działającą, jedną wśród najlepszych  

w branży firmą. Na naszym przykładzie 
pokazujemy młodym ludziom, jak ważne 
jest zaangażowanie, sumienna praca, 
pewne wyczucie biznesowe do tego, 
by zdobyć na rynku znaczącą pozycję  
– podkreśla prezes.

Z uwagi na specjalistyczną branżę,  
w której działa i plany stałego rozwoju, 
firma będzie kontynuować wzorcowe 
działania na rzecz rozwoju obecnej  
i przyszłej kadry. Niech pozostaną one 
inspiracją dla innych do otwarcia się 
na młodych, bo to oni wkrótce będą 
stanowić o naszej przyszłości.

Marta Prusek-Galińska
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Współpraca szkół z przedsiębiorstwami przynosi 
nieocenione korzyści dla obu stron. Niewątpliwie jednak 
najwięcej zyskuje uczeń, który nabywa umiejętności 
praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także  
ma możliwość na bieżąco poznawania nowych rozwiązań  
i technologii stosowanych w danej branży. 
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