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KLASY  PATRONACKIE

– dobra praktyka 

w szkole technicznej
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Aby osiągnąć sukces 

niezbędna jest praca               

i współpraca !



Klasy Patronackie

Pracodawca + Szkoła



Pracodawcy coraz częściej angażują się
w edukację i kształcą potrzebnych im pracowników

Coraz więcej szkół przy współpracy
z biznesem tworzy klasy patronackie.
Dzięki takim klasom szkoły nie narzekają na niż

demograficzny, firmy na kompetencje młodych
pracowników, a absolwenci na brak pracy.

Klasa patronacka jest objęta patronatem
konkretnej firmy. Patron w liście intencyjnym,
porozumieniu lub umowie zawartej ze szkołą
deklaruje wsparcie procesu kształcenia.



Wsparcie to może przybierać różną formę, np.:

• przyjęcia uczniów na praktyki zawodowe, 

• wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt 
i materiały dydaktyczne,

• dodatkowe szkolenia, ufundowanie stypendiów dla 
najzdolniejszych. 

Ponadto patron uczestniczy w opracowaniu
programu nauczania, dopasowanego do profilu
i zapotrzebowania jego firmy. Najlepsi absolwenci
mają zapewnione zatrudnienie.



Klasy patronackie 

- sposób na rynek pracy

Na realizacji umów patronackich zyskują 
zarówno uczniowie, jak i szkoły oraz firmy. 

Poznanie technologii i metod niedostępnych 
w szkole ułatwia znalezienie zatrudnienia



Działania strategiczne to:

• wspieranie działań w celu podniesienia jakości 
kształcenia na wszystkich szczeblach edukacji ze 
szczególnym uwzględnieniem kształcenia 
zawodowego dopasowanego do potrzeb lokalnego 
rynku pracy,

• wspieranie promocji profesji związanych                      
z wykształceniem zawodowym i technicznym,

• wspieranie rozwoju szkolnictwa ustawicznego,

• tworzenie warunków do stymulowania rozwoju 
umiejętności myślenia proinnowacyjnego na każdym 
szczeblu nauczania w szkołach.



Umowy  patronackie

Umowy patronackie mają na celu
zapewnienie spójnych, wzajemnie
uzupełniających się działań, wspierających
rozwój kształcenia zawodowego.

Na podstawie umowy patronackiej strony
określają szczegółowe zasady współpracy
w dodatkowej umowie.



Umowy patronackie, które będą podpisywane 
zawierają między innymi zapisy takie jak:

• uzupełnienie kształcenia poprzez organizowanie 
dodatkowych kursów i szkoleń umożliwiających uzyskanie 
umiejętności i uprawnień nieobjętych programem 
szkolnym,

• patron wspiera szkołę w przygotowaniu programu 
nauczania dla zawodu objętego umową patronacką,

• ufundowanie stypendium dla uczniów z klasy 
patronackiej,

• doposażenie szkoły w materiały oraz sprzęt dydaktyczny, 
uczniów w pomoce i materiały edukacyjne,

• proponowanie absolwentom zatrudnienie,
• organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

przedmiotów zawodowych.



EFEKTY  WSPÓŁPRACY

PRACODWACA - SZKOŁA   

dobre przygotowanie absolwentów 
do podjęcia pracy po zakończeniu nauki, 

wiedza i umiejętności zawodowe wyniesione 
ze szkoły i od pracodawcy  tworzyć będą 
solidną podstawę do uzupełniania 
i aktualizacji kwalifikacji zawodowych,

dostosowanie zwodu do potrzeb rynku pracy,

wspólna satysfakcja na linii pracownik-
pracodawca oraz szkoła- instytucja.



Umowy patronackie wpływają również na czynniki 
warunkujące skuteczność kształcenia zawodowego m.in.:

odbywanie praktycznej nauki zawodu 
bezpośrednio w przedsiębiorstwach,

profesjonalne doradztwo zawodowe skierowane 
do uczniów podejmujących decyzje o wyborze 
kształcenia zawodowego,

udział przedsiębiorców w procesie planowania 
programów nauczania w szkołach zawodowych 
tak by był dostosowany do potrzeb rynku pracy,

wysoki poziom kwalifikacji nauczycieli 
przedmiotów zawodowych, posiadanie przez nich 
wiedzy na temat stosowanej technologii i metod 
pracy w przedsiębiorstwach.



Nasi Partnerzy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej

Dariusz Brakoniecki - Dyrektor 

+

KL. I i- Technik architektury krajobrazu

Nasi PartnerzyNasi Partnerzy



Nasi Partnerzy

EDPOL Food & Innovatio

+

KL. I B – technik technologii żywności



Nasi Partnerzy

PH Konrad 

Hanna Przeździecka – Dyrektor Zarządzająca

+

KL. II F – technik weterynarii

KL. I H – technik agrobiznesu



Nasi Partnerzy

Restauracja SPOKOJNA  

Bożena Biedrzycka – właściciel

Joanna Smolej - menager

+

KL. I C – technik żywienia i usług 
gastronomicznych



Nasi Partnerzy

Restauracja RETRO   

Justyna Frankowska - właściciel  

Anna Rogińska - menager

KL. I D – technik żywienia i usług 
gastronomicznych



Nasi Partnerzy

OST GROMADA

Elżbieta Szczepara - Dyrektor

+

KL. II B – technik żywienia i usług 
gastronomicznych



Nasi Partnerzy

Prywatna Lecznicą Dużych i Małych Zwierząt

„ Oaza” 

Adam Ołdziejewski – właściciel

+

kl. IE – technik weterynarii



Nasi Partnerzy

Gabinet Weterynaryjny ANIMA 

Joanna Cwalina – właściciel

+

kl. IF – technik weterynarii



Nasi Partnerzy

Lecznica Zwierząt 

Wojciech Karpiński -właściciel

+

kl. IIE – technik weterynarii



Dziękuję za współpracę 


