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Współpraca szkół z pracodawcami 
następujących w obszarach:
• Organizacja kształcenia praktycznego w szkole 

zawodowej
• Organizacja praktyk i staży zawodowych 

u pracodawców
• Klasy patronackie jako przykład współpracy szkoły 

zawodowej z pracodawcą
• Promocja szkoły i propagowanie szkolnictwa 

zawodowego w kontekście współpracy 
z pracodawcami

• Współpraca przy tworzeniu aktów prawnych oraz  
dokumentów szkolnych



Rola pracodawców w kształceniu 
zawodowym: 

- opiniowanie wyposażenia oraz doposażenia szkół 
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

- współpraca ze szkołami w ramach tzw. partnerstwa 
wiedzy

- włączenie się w system identyfikacji potrzeb 
kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz 
weryfikacji wymagań kwalifikacyjnych

- organizowanie staży i praktyk zawodowych dla 
uczniów

- organizowanie staży dla nauczycieli
- organizowanie kształcenia zawodowego dla 

młodocianych pracowników



Wycieczki zawodoznawcze – to idealny sposób 
aby przybliżyć uczniom tajniki przyszłego 
zawodu



Konkursy zawodoznawcze – pozwalają na wymianę 
poglądów z innymi uczniami oraz zaprezentowanie się 
przed pracodawcami



Prezentacje specjalistyczne – dają możliwość 
zobaczenie najnowszych rozwiązać technologicznych

Praktyki i staże zawodowe – jako najlepszy sposób 
na orientację zawodową



Doposażanie pracowni szkolnych – zaplecze
dydaktyczne w kształceniu zawodowym wpływa na
wyniki uzyskiwane przez uczniów szkoły oraz są
znakomitą reklamą placówki w środowisku lokalnym



Fora zawodoznawcze/Targi branżowe – miejsca gdzie 
uczniowie rozwiewają swoje wątpliwości dotyczące 
kształconego zawodu



Targi pracy i zawodów oraz fora zawodoznawcze –
tu następuję wymiana doświadczeń i poglądów
pomiędzy uczniami oraz pracodawcami



Klastry na Dolnym Śląsku



Rola klastrów edukacyjnych odnośnie 
współpracy szkół i pracodawców:

- ułatwienie prognozowania zapotrzebowania 
rynku pracy na konkretne umiejętności oraz 
zawody;

- zwiększenie jakości praktycznej nauki zawodu
- skoordynowanie wspólnych działań szkół i firm 

(np. przy pisaniu projektów edukacyjnych)
- pomaganie w powstawaniu klas patronackich
- promowanie dualnego systemu kształcenia 

zawodowego (z większym udziałem 
pracodawców)



Klasy patronackie
Klasy patronackie są sposobem na korzystną współpracę szkoły 
zawodowej i przedsiębiorcy. 

Klasa patronacka powstaje poprzez zawarcie umowy między 
placówką edukacyjną a pracodawcą. 

W ramach patronatu, kształcenie praktyczne odbywa się 
w całości lub części u pracodawcy. Wykorzystuje się w nim 
maszyn i materiały firmy patronackiej, organizowane są kursy 
specjalistyczne oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. 

Przedsiębiorstwa często doposażają klasy patronacie 
oraz fundują stypendia uczniom. 



Współpraca z pracodawcami przy 
tworzeniu aktów prawnych

Prace nad podstawami programowymi oraz 
programami nauczania w szkołach.

Konsultacje z przedstawicielami społecznymi 
w branżach kształcenia zawodowego.
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