INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
Szanowni Państwo,
Urząd Miasta Poznania (partner wiodący) oraz partnerzy: Powiat Śremski, Gminy Oborniki, Instytut
Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, we współpracy z 23 szkołami
zawodowymi, od 01.2017 r. do 30.11.2019 realizują projekt „Kwalifikacje zawodowe kluczem do
sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym
Poznania”. Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś
priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Poznania.
Celem projektu jest wsparcie uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów
praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli powiązanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym w 23
szkłach prowadzących kształcenie zawodowe (19 w Poznaniu, 3 w Powiecie Śremskim, 1 w Gminie
Oborniki), w tym dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców w 66
zawodach (lista zawodów Załącznik 1) realizowanych w szkołach (lista szkół Załącznik 2).
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Badania ankietowe w tym zakresie będzie prowadził Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy
Instytut Badawczy z udziałem specjalistów – analityków pracy, którzy bezpośrednio będą
kontaktować się ze wskazanymi przez Dyrektyw szkół zawodowych przedstawicielami pracodawców.
Celem tego badania jest sporządzenie, według przyjętego modelu, opisu wymagań stanowisk pracy
wskazanych przez pracodawców, które są powiązane z kwalifikacji uzyskiwanymi przez absolwentów
w 66 zawodach nauczanych w szkołach zawodowych.
Uzyskane z Państwa udziałem informacje będą w szczególności pomocne dla:
• Dyrektorów szkół zawodowych, w procesie doskonalenia programów nauczania dla zawodów
poprzez ich dostosowywanie do wymagań rynku pracy, w naszym przypadku przedstawionych
w formie opisów stanowisk pracy;
• Uczniów szkół zawodowych, poprzez przygotowanie atrakcyjnych programów praktyk oraz staży
zawodowych u pracodawców;
• Nauczycieli kształcenia zawodowego w modernizacji wyposażenia pracowni przedmiotowych
oraz dostosowania praktycznej zajęć edukacyjnych do zadań i czynności wykonywanych na
stawiskach pracy;
• Szkolnych doradców zawodowych do przygotowania materiałów zawodoznawczych,
prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego, czy wskazania potencjalnych ścieżek awansu
zawodowego kandydata do zatrudnienia w danym zawodzie.
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W imieniu Partnerów projektu i Dyrektorów szkół zawodowych zwracamy się z uprzejmą prośbą do
wielkopolskich Pracodawców o włączenie się w proces identyfikacji wymagań stanowisk pracy
funkcjonujących w przedsiębiorstwach, na których mogą być zatrudniani absolwenci szkół
zawodowych.

Natomiast dla Pracodawców opracowane opisy stanowisk pracy mogą być przydatne m.in.:
w procesie rekrutacji pracowników, sporządzeniu opisów nowych stanowisk pracy uruchamianych
w przedsiębiorstwie, czy też aktualizacji już istniejących opisów obowiązków pracowników.
Zaangażowanie z Państwa strony w ramach prowadzonych badań będzie sprowadzało się do
następujących działań:
1)

Wytypowania, na podstawie dostarczonego opisu profilu absolwenta w zawodzie, stanowisk
pracy w przedsiębiorstwie, na których może być zatrudniony absolwent w Państwa firmie.

2)

W przypadku posiadania opisów zakresów zadań i obowiązków na wytypowanych (w pkt. 1)
stanowiskach pracy – udostepnieniach ich (jeśli będzie taka zgoda) zespołowi badawczemu do
analizy. Natomiast w przypadku ich braku – sporządzenie jedynie listy stanowisk pracy, a opisy
będą przygotowane w konsultacji (bezpośredniej lub na odległość) z wyznaczoną osobą
z zespołu badawczego.

3)

Wypełnienie ankiety (w formie papierowej lub internetowej) przygotowanej przez zespół
badawczy na podstawie danych uzyskanych w pkt. 1 i 2. Ankieta będzie skierowana do
respondentów (przedsiębiorstwa małe, średnie, duże) zatrudniających absolwentów w danym
zawodzie (zgodnie z Załącznikiem 1). Pytania w ankiecie będą miały charakter zamknięty, tzn.
należało będzie jedynie zaznaczyć „X” wybraną przez respondenta opcję, a orientacyjny czas
wypełnienia ankiety to 30 minut.

4)

Przesłanie wypełnionej ankiety (papierowej lub internetowej) na wskazany adres. Za udział
w badaniu dla jednego zawodu respondent otrzymaj wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł
brutto.

Ze względu na znaczną liczbę zawodów (66 zawodów) objętych badaniami i liczbę respondentów ( dla
każdego zawodu 8 wyznaczonych respondentów – przedstawicieli pracodawców) badania będą
rozłożone w czasie. Przewidujemy 3 etapy prowadzenia badań:
Etap I: do 31.12.2017 (22 zawody);
Etap II: od 01.01.2018 do 30.04.2018 (9 zawodów);
Etap III: od 01.05.2018 do 31.12.2018 (35 zawodów).
Jesteśmy przekonani, że przygotowanie z Państwa udziałem opisów wymagań stanowisk pracy, na
których mogą być zatrudnieni absolwenci oraz praktykanci i stażyści ze szkół zawodowych, będzie
miało korzystny wpływ na jakość kwalifikacji przyszłych kandydatów do zatrudnienia.
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Szczegółowa informacja o badaniu zostanie rozesłana na wskazany adresy e-mail przedstawicieli
pracodawców oraz będzie do pobrana ma stronie internetowej projekt: www.kzks-poznan.pl
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Dodatkowe informacje:
dr inż. Krzysztof Symela – Koordynator Projektu -, e-mail: krzysztof.symela@itee.radom.pl
kom. 661 234 111;
dr Mirosław Żurek – Z-ca Koordynatora Projektu: e-mail: miroslaw.zurek@itee.radom.pl
dr Tomasz Kupidura – Lider zadania badawczego, e-mail: tomasz.kupidura@itee.radom.pl

ETAP I przygotowania opisów stanowisk pracy - termin do 31.12.2017
Nazwa i kod zawodu wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Cukiernik 751201
Kucharz 512001
Lakiernik 713201
Mechanik pojazdów samochodowych 723103
Piekarz 751204
Ślusarz 722204
Wędliniarz 751107
Technik budownictwa 311204
Technik eksploatacji portów i terminali 333106
Technik elektronik 311408
Technik elektryk 311303
Technik fotografii i multimediów (stary zawód: Fototechnik) 343105
Technik geodeta 311104
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (Technik cyfrowych procesów graficznych) 311943
Technik hotelarstwa 422402
Technik informatyk 351203
Technik logistyk 333107
Technik obsługi turystycznej 422103
Technik organizacji reklamy 333906
Technik pojazdów samochodowych 311513
Technik usług fryzjerskich 514105
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ETAP II przygotowania opisów stanowisk pracy - termin 01.01.2018 – 30.04.2018
Nazwa i kod zawodu wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Elektryk 741103
Kierowca mechanik 832201
Technik energetyk 311307
Technik mechanik 311504
Technik przemysłu mody 311941
Technik renowacji elementów architektury 311210
Technik rolnik 314207
Technik spedytor 333108
Technik technologii drewna 311922

Lp.
1
2
3
4

ETAP III przygotowania opisów stanowisk pracy - termin 01.05.2018 – 31.12.2018
Nazwa i kod zawodu wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Blacharz samochodowy 721306
Drukarz 732201
Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
Elektronik (stary zawód: Monter elektronik) 742117
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Załącznik 1. Lista zawodów, dla których będą opracowywane opisy stanowisk pracy z udziałem pracodawców
w podziale na trzy etapy realizacji
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Fryzjer 514101
Kamieniarz 711301
Kelner 513101
Krawiec 753105
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
Mechatronik (stary zawód: Monter mechatronik) 742118
Monter sieci i instalacji sanitarnych (stary zawód: Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych) 712618
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
Murarz-tynkarz 711204
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
Sprzedawca 522301
Stolarz 752205
Tapicer 753402
Opiekun medyczny 532102
Fotograf 343101
Technik analityk 311103
Technik architektury krajobrazu 314202
Technik budowy dróg (stary zawód: Technik drogownictwa) 311216
Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
Technik geolog 311106
Technik mechatronik 311410
Technik optyk 325302
Technik procesów drukowania 311935
Technik technologii żywności 314403
Technik teleinformatyk 351103
Technik urządzeń dźwigowych 311940
Technik ekonomista 331403
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
Technik automatyk 311909 (może ulec zmianie)
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Złącznik 2 – Lista szkół zawodowych uczestniczących w projekcie
Lp.

Nazwa szkoły oraz adres strony www

1. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, www.zsb1.poznan.pl
2. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu, www.zsbd.pl
3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu, www.zsepoznan.pl
4. Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 w Poznaniu, www.zse-1.edu.pl
5. Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Poznaniu, www.zse2.poznan.pl
6. Zespól Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu, www.gastronomik.oswiata.org.pl
7. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu, www.zsgd.poznan.pl
8. Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56, www.zsh.edu.pl
9. Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, www.zsk.poznan.pl
10. Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu, www.zslt.edu.pl
11. Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, www.zsl.poznan.pl
12. Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu, www.zsken.pl
13. Zespół Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta w Poznaniu, www.e-zsopoznan.pl
14. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, www.zsps.poznan.pl
15. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu, www.samochodowka.edu.pl
16. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu, www.zsz1.poznan.pl
17. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu, www.zsz2.poznan.pl
18. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, www.lelewel.poznan.pl
19. Zespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 w Poznaniu, www.gimnazjum42.poznan.pl
20. Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie, www.zsp-srem.pl
21. Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie, www.zst.srem.pl
22. Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, www.zs.objezierze.pl
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23. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie, www.zse.srem.pl

