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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 26 lutego 2015 roku z uznaniem odnoszę się 
do wyeksponowanego przez Pana zagadnienia wynikającego z troski o jakość i skuteczność 
kształcenia w zakresie świadomego wyboru oraz planowania kariery edukacyjnej 
i zawodowej przez uczniów. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2014/2015 - Rokiem Szkoły 
Zawodowców. Celem tego projektu jest podnoszenie efektywności, atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego w oparciu o współprace i aktywizację lokalnych przedsiębiorstw 
a także wspierania edukacji przez aktywizację pracodawców na rzecz promocji, kształcenia 
dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy, poszukiwania rozwiązań innowacyjnych 
i promowanie ich. 

30 września 2014 roku wiceminister MEN Tadeusz Sławecki, przedstawił efekty 
zmian wprowadzanych w kształceniu zawodowym od 1 września 2012 r. Omówił także 
priorytety związane z ogłoszeniem roku szkolnego 2014/2015 - Rokiem Szkoły 
Zawodowców m.in. dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 
uelastycznienie ścieżki zdobywania kwalifikacji, pomoc uczniom i rodzicom w planowaniu 
kariery edukacyjno-zawodowej. Podczas spotkania rozmawiano o rozwoju kształcenia 
zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, zwłaszcza w zakresie współpracy 
szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym - pracodawcami i szkołami wyższymi 
oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym. Wiceminister powiedział: „Stworzyliśmy ją po to, 
by przede wszystkim gimnazjaliści i ich rodzice mieli szansę poznać ofertę szkół 
zawodowych działających w ich okolicy. Być może skłoni ich ona do rozważenia wyboru 
zawodowej ścieżki edukacji" 

Niestety Miasto Zgierz nie prowadzi szkół pro gimnazjalnych realizujących kształcenie 
zawodowe. Natomiast w zakresie odpowiedzialności związanej z realizacją podstawy 
programowej kształcenia ogólnego - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803). 
Do przedmiotów ogólnokształcących podejmujących tę tematykę, dla których podstawa 
programowa przewiduje tylko zakres podstawowy należą: 
- podstawy przedsiębiorczości, 
- ekonomia w praktyce (uzupełniający) 

Nie oznacza to jednak stagnacji w obszarze kształcenia nastawionego na inwestycje 
w kapitał społeczny i mobilność zadaniową uczniów. Prowadzone są w szkołach zajęcia 
z proorientacji zawodowej, godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego ujmują tematykę 
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planowania kariery edukacyjnej i zawodowej, odbywają się spotkania z rodzicami 
i zaproszonymi gośćmi reprezentantami różnych zawodów. 

Poruszony przez Pana temat wpisuje się wyraźnie i celowo w podejmowanie działań 
w zakresie aktywizacji szkół w osiąganiu celów związanych z wprowadzaniem uczniów na 
rynek pracy poprzez świadome rozeznawanie szans wynikających ze świadomego 
podejmowania decyzji o planowaniu kariery zawodowej już na poziomie szkoły podstawowej 
czy gimnazjum. . Władze miasta realizują tę politykę poprzez zadania Wydziału Edukacji 
i Młodzieży we współpracy z Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu. 

Działania prorozwojowe będące przedmiotem monitorowania szkół także na 
podstawie sprawozdań autopromocyjnych, wykazują konieczne dalsze inspirowanie do 
działań w zakresie podniesienia kompetencji organizacyjnych szkół w zakresie rozwijania 
umiejętności planowania przez uczniów kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez: 

- korzystanie przez nauczycieli ze wsparcia i oferty WODN w Łodzi, WODN w 
Zgierzu 

- podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pedagogów szkolnych, 
- modyfikowanie treści programów wychowawczych szkoły, 
- racjonalne zagospodarowanie zajęć z art. 42 KN, 
- korzystanie z środków zewnętrznych na organizację Szkolnych Ośrodków Kariery w 
gimnazjach i LO, 
- aktywizację Młodzieżowej Rady Miasta, 
- współpracę z doradcami metodycznymi, 
- współpracę z doradcami zawodowymi, 
- udział szkół i pracodawców w Zgierskich Targach Edukacyjnych organizowanych 

cyklicznie w Zgierzu, 
- zachęcenie do obejmowania patronatem i tworzenia szkół patronackich przez 
lokalnych pracodawców, 

- korzystanie ze wsparcia aplikacyjno programowego Fundacji Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości w Warszawie, www.iunior.org.pl, 
- tworzenie i zgłaszanie innowacji pedagogicznych w szkołach podejmujących 
tematykę poznawczo badawczą w ww. zakresie, 
- aktywizacja potencjału Rad Rodziców. 

Zgodnie z wymaganiami „Strategii lizbońskiej" z 2006 r. dyrektorzy szkół, organy 
prowadzące są zobowiązane do inicjowania działań na rzecz podniesienia jakości kształcenia 
i aktywizacji zawodowej. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 156, poz. 1046), a w szczególności zapisu 
21a. 
„ 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 
Od 1 września 2009 r. w gimnazjach obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia 
ogólnego, która kładzie nacisk m.in. na kształtowanie postaw uczniów umożliwiających 
sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Udział w projekcie edukacyjnym jest 
obowiązkowy dla wszystkich uczniów gimnazjum realizujących treści nowej podstawy 
programowej. Muszą oni (poza wyjątkami określonymi w ust. 9) podczas nauki w gimnazjum 
(w ciągu 3 lat) wziąć udział w co najmniej jednym projekcie. " 

Metoda osiągania w/w celów jest praca metoda projektu a kompetencje kluczowe, 
w tym kompetencja przedsiębiorczości, zostały wpisane w działania wymagane w realizacji 
podstawy programowej kształcenia ogólnego na zajęciach wszystkich przedmiotów. 

http://www.iunior.org.pl


Projekt MEN na rok szkolny 2014/2015 ma charakter akcentujący i stygmatyzujący 
pozytywnie działania związane z realizacją długoletniej polityki państwa i wskazuje na 
promowanie przykładów dobrej praktyki i rozwiązań systemowych w tym zakresie. 

Konieczne jest nieustanne okresowe moderowanie koncepcji pracy szkół w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych wspomagających umiejętność uczenia się przez całe 
życie w tym kompetencji rozwijania ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. W tym 
budowania klimatu wsparcia i tworzenia sprzyjającej oferty edukacyjnej i partnerstwa 
społecznego. 

Istotnym zadaniem tworzonej polityki oświatowej na lata 2015-2020 w ramach 
priorytetów zadaniowych realizowanych przez Wydziału Edukacji i Młodzieży w Zgierzu 
znalazło się inicjowanie, wspieranie i promowanie działań szkół i przedszkoli w zakresie 
integracji szkół z lokalnym rynkiem pracy, co stanowi uzasadniony przedmiot troski będącej 
jednocześnie treścią Pańskiej interpelacji. 

Doceniając Pana zaangażowanie proszę o kontakt z Doradcą PM Zgierza do spraw 
oświaty Panem Markiem Lipcem (autorem strategicznego programu rozwijania Szkolnych 
Ośrodków Kariery „Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego rynku pracy" 
realizowanego w latach 2012 -2014 na terenie woj. łódzkiego) w celu ustalenia potencjalnych 
możliwości współdziałania. 

Jednocześnie mam zaszczyt zaprosić Pana na I Konferencję Regionalną pt. „Myśl 
i edukacja dla zbudowania zamożności Regionu Zgierskiego", która odbędzie się 25 marca 
2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Zgierza o godz. 14:00. 
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