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Goście konferencji



1. Powitanie gości – Dyrektor Szkoły Wiesława Sraga.

2. Reforma szkolnictwa zawodowego – wizytator Kazimierz Mikulski 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

3. Projektowane kształcenie w zawodzie  technik chłodnictwa i klimatyzacji na 
podstawie zdobytych doświadczeń w ramach projektu „Leonardo da Vinci”- 
wicedyrektor Maciej Cierzniewski.

4. Prezentacja pracowni „chłodnictwo i klimatyzacja” – Andrzej Mrzygłód 
nauczyciel kształcenia zawodowego.

5. Bydgoski Klaster Przemysłowy – Barbara Cieślak Dyrektor Bydgoskiego 
Klastra Przemysłowego.

6. Klaster „KlimaPomerania” – Krzysztof Konkol Zespół Szkół Chłodniczo-
Elektronicznych w Gdyni.

7. Perspektywy norweskiego rynku budowlanego dla firm polskich – 
- Michał Stasiński Dyrektor Novum-Consalting Norwegia Oddział w Polsce.

8. Dyskusja panelowa – Dyrektor Wiesława Sraga.

9. Zredagowanie i podpisanie listu intencyjnego. 

Program konferencji:



USTAWA
z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty
art. 24

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na wniosek właściwych ministrów 
określa, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, z 
uwzględnieniem 
klasyfikacji zawodów i specjalności występujących w gospodarce narodowej. 

2. Wniosek właściwego ministra, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać opis zawodu ze 
zbiorem umiejętności zawodowych, uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie, 
nazwę i miejsce zawodu w określonej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności, o której 
mowa w ust. 1, a także informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu 
oraz opinię organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 
lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich 
komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.). 

2a. Właściwy minister, o którym mowa w ust. 1, może wspomagać materialnie 
i organizacyjnie szkoły i placówki kształcące w danym zawodzie w zakresie zajęć 
praktycznych i stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia 
zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. 

4. Stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze oraz inne organizacje gospodarcze 
mogą występować do właściwych ministrów z propozycją ustanawiania nowych zawodów 
szkolnictwa zawodowego. 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 
profile kształcenia ogólnozawodowego odpowiadające określonym dziedzinom gospodarki. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-04-2012&qplikid=1241
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-04-2012&qplikid=2080
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-04-2012&qplikid=1
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-04-2012&qplikid=63
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-04-2012&qplikid=63
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