
DEBATA

„Rola szkolnictwa zawodowego 

w kreowaniu przyszłości gospodarczej            
                      miasta”

Grudziądz, 24.05.2011

Sala obrad Urzędu Miejskiego



Uczestnicy debaty

• Prezydent Grudziądza – Robert Malinowski
• Wiceprezydent Grudziądza – Przemysław Ślusarski
• Naczelnik Wydziału Edukacji UM – Andrzej Cherek

• Wicedyrektor WUP – Artur Janas
• Przedstawiciel Kuj.-Pom. Kuratorium Oświaty – Czesław Stawikowski
• Doradca zawodowy Poradni Psych.-Pedagogicznej – Zofia Małecka
• Grudziądzcy pracodawcy
• Dyrektorzy grudziądzkich szkół zawodowych

• Dyrektorzy grudziądzkich gimnazjów
• Grudziądzka telewizja kablowa
• Prasa



Sala obrad zapełniona



Dyrektor ZSBiP Krzysztof 
Maliszewski 

- powitał gości

- przedstawił cel   

     debaty.



rozwoju miasta      
    

Grudziądza.

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski 

przedstawił strategiczne kierunki 



Jak trudny jest właściwy wybór kierunku rozwoju 

szkół zawodowych udowadniał,
z wykorzystaniem filmu 

„Czy wiesz, że ….”, 

dyrektor  ZST 

Adam Szewczuk.



Z tematem „Zapotrzebowanie na wykwalifikowane 
kadry absolwentów w odniesieniu do potrzeb 
lokalnego, regionalnego, ogólnopolskiego 

a także europejskiego rynku

pracy” wystąpił wicedyrektor

Wojewódzkiego Urzędu

Pracy Artur Janas.



Zagadnienie pt. „Rozwój szkolnictwa zawodowego
i prognozy demograficzne dotyczące szkół
ponadgimnazjalnych”,

w odniesieniu do rynku

grudziądzkiego, omówił

Naczelnik Wydziału 

Edukacji Urzędu 

Miejskiego Andrzej 

Cherek.



Czesław Stawikowski, starszy wizytator Kujawsko-
Pomorskiego Kuratorium Oświaty,
przedstawił „Założenia 

reformy szkolnictwa 

zawodowego”.



Przerwę kawową w pięknym refektarzu, 
wykorzystywano także na dyskusję.



Dyrektorzy szkół zawodowych przedstawili swoje 
oferty edukacyjne.



Małgorzata Surmacz, pedagog 
ZSE, przedstawiła wyniki ankiety 
przeprowadzonej we wszystkich 
grudziądzkich szkołach 
zawodowych.



Zofia Małecka, doradca zawodowy Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej, omówiła temat 

„Wpływ doradztwa zawodowego 

na przyszłość absolwenta

gimnazjum.



Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Artur Mach 
przedstawił sylwetkę absolwenta  szkoły zawodowej 
w/g obowiązujących podstaw 
programowych.



Pracodawcy prezentowali oczekiwaną sylwetkę 
absolwenta szkoły zawodowej.



Po burzliwej dyskusji , wymianie zdań między 

pracodawcami a reprezentantami Urzędu Miejskiego, 

między pracodawcami a dyrektorami szkół 

zawodowych sformułowano szereg cennych 

wniosków. Między innymi uznano, że szkolnictwo 

zawodowe pełni bardzo ważną rolę w kreowaniu 

przyszłości gospodarczej miasta.

Najważniejszym wnioskiem uznano konieczność 

dalszych spotkań pracodawców z dyrektorami szkół 

zawodowych i przedstawicielami Wydziału Edukacji 

Urzędu Miejskiego.



Debatę obserwowali przedstawiciele 
radia , prasy oraz telewizji 
kablowej.
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