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dotyczy: organizacja szkolenia

zawodowego.
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Wypełniając funkcję Radnego Rady powiatu zostałem poproszony o wyjaŚnienie czY ZesPÓł
Szkół im. żołnierzyArmii Krajowej w Makowie Mazowieckim właŚciwie zorganizor4lał system
kształcenia w zakresie Branżowej Szkoły l stopnia.
organizację szkolenia zawodowego w całościodpowiada organ prowadzącY Powiat
Makowski. Minister Edukacji Narodowej zdefiniował Rozporządzeniem z 2015 roku co oznacza dualny
odbYwa
system kształcenia. System ten zwany jest też przemiennym lub dwutorowYm, nauka zawodu

Za

się u pracodawcy a kształcenie teoretyczne w systemie szkolnym,
W tym systemie:
- ksztalci się uczniów w określonym zawodzie lub specjalności,

- nauka zawodu czyli praktyka odbywa się u pracodawcy czy rzemieślnika,
- uczeń jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i ma określone wynagrodzenie,
- nauka teoretyczna jest organizowana w formie szkolnej lub pozaszkolnej,
- nauka kończy się egzaminem i uzyskaniem formalnych

kwalifikacji- zawodu,

W kierunkach kształcenia Zespołu Szkół na latażOI9|2O20 umieszczono dla BranŻowej SzkołY
- mechanik Pojazdów
l stopnia nową specjalność- zawód kierowca mechanik oraz w wielobranŻowej
grudnia 2019 roku,
samochodowych. W statucie Branżowej Szkoły l stopnia obowiązującym od 1
odbYwa
widnieje zapis, że uczniowie w zawodzie kierowca mechanik, szkolenie praktYczne zawodowe
się tylko w Pracowni Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim,
przejŚcie młodego
Szkolnictwo zawodowe powinno być integralną częściągospodarki i ma ułatwiĆ
człowieka ze świata edukacjido światapracy.

Powstają powaŻne wątpliwoŚci czy system kształcenia w naszej
szkole branżowej jest zgodny z
Rozporządzeniem MEN z2Ot5 roku iduchem reformy w szkolnictwie
zawodowym.

7, czY organizacja szkolenia zawodowego praktycznego oraz zaptecze
techniczne na przykładzie
zawodu kierowca mechanik zaPewnia właŚciwe przygotowanie
do zatrudnienia po ukończeniu nauki?
2, czY analizY rYnku PracY PoPrzedzają i uzasadniają decyzję
o nowych kierunkach kształceęia i czy

są te analizy

przechowywane?
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3, czy or8an prowadzący - Powiat makowski zdaje sobie sprawę jak
swoimi decyzjami zaburzył
wieloletni sYstem wsPÓłpracy z RzemieŚlnikami z Cechu Rzemiosł przedsiębiorstw
i

Pozbawiając moŻliwoŚci zatrudniania młodocianych pracowników w ich zakładach?

Różnych

4, czy organ prowadzący na bieŻąco zapoznaje się z wynikami egzaminów (
czeladniczych) z
kwalifikacji zawodowYch uczniów kończących naukę w Pracowni
Kształcenia praktycznego oraz

dokonuje ich analizy i oceny?

Bardzo Proszę o odPowied
terenie Powiatu Makowskiego.
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i rozważenie jakie są możliwościnaprawy szkolenia zawodowego

Z poważaniem:

na

Radrry Rady Powiatu
w Makowie Mazowieckim

Bogdan Bagiński
tel. 501 605 873

Do wiadomości:

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorstw Różnych w Makowie Maz.
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