……………………………………………
miejscowość i data
…………………………………………………
pieczęć szkoły

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
W BIELSKU-BIAŁEJ

WNIOSEK
o wydanie opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy
w zawodzie:………………………………………………
WNIOSKODAWCA
Nazwa szkoły:

Imię i nazwisko dyrektora szkoły:

Organ prowadzący szkołę (nazwa, adres, e-mail):

DANE TELEADRESOWE
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica i numer lokalu:

Telefon/fax:

Adres e-mail:

Adres strony internetowej:

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

Telefon/fax/e-mail do kontaktu:

1.

Nazwa kierunku kształcenia i symbol – zgodny z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego Dz. U. z 2019 r. poz. 316)

1.1 Projektowana data
uruchomienia kształcenia:

1.2 Przewidywana
rekrutacja (liczba uczniów,
klas):
1.3 Zasięg rekrutacji:

2. Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

3. Czy szkoła istnieje?

tak

nie

3a. Szkoła prowadzi (będzie prowadzić) kształcenie:
( właściwe odpowiedzi proszę zaznaczyć symbolem „x”)

4.

•

teoretyczne w zawodzie

tak

nie

•

praktyczne w zawodzie

tak

nie

•

w klasie wielozawodowej

tak

nie

Forma kształcenia w zawodzie :
( właściwe odpowiedzi proszę zaznaczyć symbolem „x”)
•

kształcenie szkolne

tak

nie

•

kwalifikacyjne kursy zawodowe

tak

nie

•

szkolenia/kursy

tak

nie

5. Czy szkoła współpracuje z pracodawcami z regionu?
tak

nie

6. Jeżeli szkoła nie prowadzi (nie będzie prowadzić) kształcenia praktycznego, to proszę wskazać miejsce
prowadzenia praktycznej nauki zawodu:
( właściwe odpowiedzi proszę zaznaczyć symbolem „x”)
•

placówka kształcenia ustawicznego

tak

nie

•

placówka kształcenia praktycznego

tak

nie

•

pracodawca

tak

nie

•

inne (proszę wymienić jakie)

tak

nie

7. Jeżeli szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu u pracodawcy w cyklu kształcenia zawodowego, to proszę
podać wymiar godzin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej:

8. Czy Wnioskodawca dysponuje właściwym zapleczem dydaktycznym i warunkami lokalowymi właściwymi dla
kierunku kształcenia:
( właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć symbolem „x”)
tak

nie

jeżeli „nie”, to proszę wskazać sposób rozwiązania problemu:

9. Czy Wnioskodawca zatrudnia kadrę dydaktyczną z odpowiednimi uprawnieniami oraz mającą przygotowanie
zawodowe i pedagogiczne związane z wnioskowanym kierunkiem kształcenia
( właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć symbolem „x”)
tak

nie

jeżeli „nie”, to proszę wskazać przyjęte rozwiązania w tym zakresie:

10. Czy potrzebę wprowadzenia nowego kierunku konsultowano z :
( właściwe odpowiedzi proszę zaznaczyć symbolem „x”)
a.

pracodawcami

tak

nie

b.

uczniami szkół gimnazjalnych i podstawowych

tak

nie

c.

rodzicami uczniów

tak

nie

d.

powiatowym urzędem pracy

tak

nie

e.

właściwym organem powiatu, gminy

tak

nie

f.

innym podmiotem (napisać jakim) ………………….

tak

nie

jeżeli zaznaczono „tak” w podpunkcie „a” i/lub „f” proszę wskazać działania/rozwiązania podjęte w tym
zakresie np. porozumienia, umowy, listy intencyjne:

10a. Proszę wskazać jeden z adresów: przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu
gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej
rady do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu:.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11a. Czy planowany kierunek znajduje się w ostatnio dostępnej prognozie zapotrzebowania na pracowników
w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
TAK – znajduje się w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
rynku pracy,
TAK – znajduje się w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim
rynku pracy w wykazie zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na
pracowników w województwie śląskim,
TAK – znajduje się w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim
rynku pracy w wykazie zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie na
pracowników w województwie śląskim,
NIE* – planowany kierunek nie znajduje się w żadnym z wymienionych wykazów (należy wypełnić pkt. 11b).
11b*(dotyczy wyłącznie wniosków, w których zaznaczono odpowiedź NIE w pkt. 11a ) - Proszę wskazać wyniki statystyk
i analiz dotyczących zapotrzebowania na pracowników w planowanym zawodzie z co najmniej ostatnich dwóch lat, które
uzasadniają szanse absolwentów na rynku pracy:
a.

w skali powiatu
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

b.

w skali województwa *
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

c.

w skali kraju
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

d.

inne
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

* Możliwy jest wybór z katalogu opracowań dostępnych na stronie internetowej WUP w Katowicach
(http://wupkatowice.praca.gov.pl), w zakładce Rynek pracy / Statystyki i analizy oraz jednorocznej prognozy sytuacji
w zawodach Barometr zawodów https://barometrzawodow.pl

12. Proszę przedstawić ewentualne inne informacje świadczące o zasadności wprowadzenia nowego kierunku
kształcenia w kontekście sytuacji na rynku pracy np.:
a.

planowane inwestycje w powiecie lub regionie kreujące miejsca pracy: ………………………………………..

b.

zmiany ustawowe warunkujące uzyskanie nowych kwalifikacji:…………………………………………………

c.

informacje o ofertach pracy w powiecie/regionie innych niż zgłaszane do PUP:
……………………………………………………………………………………………………………………

d.

inne ……………………………………………………………………………………………………………......

13. Czy szkoła przeprowadza badanie lub monitoruje losy absolwentów?
( właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć symbolem „x”)

tak

nie

jeżeli „tak”, to proszę załączyć ostatnie wyniki monitorowania losów absolwentów

14. Proszę podać liczbę uczniów we wnioskowanym zawodzie w województwie śląskim w ostatnich dwóch
latach: (na podstawie dostępnych analiz SIO)

15. Jakie szkoły w ościennych powiatach kształcą we wnioskowanym kierunku:

Zgodnie z art. 22 ust. 5a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. - przed
wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5,
Wojewódzka Rada Rynku Pracy może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy, co może spowodować wydłużenie czasu
rozpatrzenia wniosku.

ZAŁĄCZNIKI
1………………………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….
(data)

…………………………………………………………………………………..
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

