
Program konferencji powiatowej pn. 
Pracodawca i rodzic - kluczowymi partnerami szkoły zawodowej 

 
Temat konferencji: Pracodawca i rodzic - kluczowymi partnerami szkoły zawodowej 
 
Termin konferencji: 2 lutego 2018 r., godzina 13.00 
 
Miejsce konferencji: Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju, sala konferencyjna  
 
Adresaci konferencji:  
pracodawcy  (branże: gastronomia, hotelarstwo, turystyka, uzdrowiska, ekonomia, budownictwo, 
informatyka, mechanika, ekologia, geodezja), 
rodzice uczniów,   
doradcy zawodowi szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  
nauczyciele przedmiotów zawodowych 
 
Cel konferencji:  
 pogłębienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, pracodawcami i rodzicami, 

 przybliżenie pracodawcom kształtu współczesnego szkolnictwa zawodowego i zachodzących w nim zmian,  

 wspólne określenie wzajemnych oczekiwań pracodawców i szkół zawodowych, 

 zapoznanie rodziców uczniów gimnazjów z zaletami kształcenia zawodowego, 

 zapoznanie z możliwościami wsparcia przedsiębiorców przez Fundusz Pożyczkowy Województwa 
Świętokrzyskiego. 
 

Prelegenci: 
 

1) 13.00 - 13.10  
Jerzy Kolarz Starosta Buski  
Powitanie, mowa wstępna 

2) 13.10 - 13.20  
Wystąpienia zaproszonych gości  

3) 13.20 - 13.30 
Marian Szostak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju:  
Monitorowanie rynku pracy pod względem jego zapotrzebowania na pracowników konkretnych specjalizacji 

4) 13.30 - 13.40 
Sylwester Pałka, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju:  
Szkolnictwo zawodowe w Polsce 

(sposób organizacji szkolnictwa zawodowego w Polsce, korzyści dla ucznia wynikające z wyboru szkoły zawodowej, 
wymagania na egzaminie zawodowym, formy współpracy szkoły i pracodawców oraz korzyści dla pracodawcy 
wynikające ze współpracy ze szkołą zawodową), 

5) 13.40 - 13.50 
Andrzej Bilewski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju:  
Kształcenie zawodowe młodocianych - klasy wielozawodowe szansą dla lokalnego rynku pracy  
(regulacje prawne, wymagania wobec pracodawców, rekompensaty finansowe dla pracodawców, oczekiwania szkół 
zawodowych wobec pracodawców),  

6) 13.50 - 14.00 
Lucyna Wojnowska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju:  
Dobre praktyki w kształceniu zawodowym w Powiecie Buskim realizowane przy wsparciu funduszy unijnych 
(projekty unijne, staże i praktyki zagraniczne, klasy patronackie, możliwości wykorzystania przez pracodawców 
środków unijnych we współpracy ze szkołami zawodowymi), 

7) 14.00 - 14.10 
Jarosław Wach, Elporem i Elpoautomatyka Spółka z o.o 
Kształcenie zawodowe okiem pracodawcy - oczekiwania wobec szkół oraz możliwości zapewnienia uczniowi 
kompleksowego przygotowania zawodowego, możliwość zatrudnienia najlepszych uczniów 

8) 14.10 - 14.20 
Marek Wyrozumski, Cech Rzemiosł Różnych w Busku - Zdroju  
Współpraca organizacji przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi. Doświadczenia polskie i krajów Unii Europejskiej  
 
 



 
 
 

9) 14.20 - 14.30 
Krzysztof Kobryń, Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego 
Wsparcie przedsiębiorców przez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego 

10) 14.30 – 14.40 
Katarzyna Dziadek, Specjalista ds. FE, Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich 
Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
Możliwości finansowania działań oświatowo-edukacyjnych i rozwijających kompetencje kadr oraz doposażenia 
placówek szkolnictwa zawodowego ze środków funduszy europejskich 

11) 14.40  
Panel dyskusyjny 
 


