STANOWISKO
WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA W POZNANIU
podjęte na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2013 r.
w sprawie zasad wydawania opinii w sprawach dotyczących nowych kierunków kształcenia
w szkołach Województwa Wielkopolskiego

Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Poznaniu, chcąc uściślić i usprawnić procedurę
opiniowania nowych kierunków kształcenia, określoną w art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), stanowiącą, że dyrektor szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody,
w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do
zgodności z potrzebami rynku pracy, postanawia o każdorazowym pozyskiwaniu dodatkowych
informacji, niezbędnych do oceny wniosku szkoły w powyższym zakresie.
Wymagane i celowe, w opinii członków WRZ w Poznaniu, do prawidłowej oceny,
szczegółowe informacje, otrzymywane ze szkół, dotyczą:
– potencjału, jakim dysponuje szkoła,
– bazy praktyk dla uczniów,
– kadry nauczycielskiej,
– dotychczasowych osiągnięć szkoły,
– możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
Ponadto członkowie Rady wnoszą o wykorzystywanie decyzji powiatowych rad zatrudnienia
w zakresie zasadności tworzenia nowych kierunków kształcenia w powiecie. Lokalny kontekst,
uwzględniający wzajemne funkcjonowanie rynku pracy i edukacji, będzie bardzo pomocny dla
sformułowania opinii WRZ.
Dodatkowo, z uwagi na fakt, iż organem prowadzącym placówki oświatowe jest Prezydent
Miasta, Starosta lub Burmistrz, koniecznym jest przekazywanie opinii właściwego wydziału oświaty
realizującego nadzór nad placówkami w przedmiotowej sprawie, w przypadku, gdy dyrektor podległej
szkoły wystąpi z wnioskiem o utworzenie nowych kierunków kształcenia.
W związku z powyższym, wydanie kompleksowej i opartej na wyczerpujących przesłankach
opinii w sprawie wnioskowanego kierunku kształcenia odbywać się będzie na podstawie analizy
złożonych dokumentów oraz informacji pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, obejmujących odpowiednie dane statystyczne.
Formularz ewidencji szczegółowego zestawienia dotyczącego wniosków szkół Województwa
Wielkopolskiego, wprowadzających nowe kierunki kształcenia, stanowi załącznik do niniejszego
stanowiska.
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