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14 listopada w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie odbyła się
konferencja z pracodawcami w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku
Pracy”.
W trakcie spotkania pracodawcy mieli okazję zapoznać się z kierunkami kształcenia oraz
możliwościami zdobywania przez uczniów dodatkowych kwalifikacji w Centrum Kształcenia
Praktycznego, które przedstawił wicedyrektor Adam Litwin. Podsumował on również i omówił
zadania projektowe realizowane w poprzednich latach: staże, kursy, wizyty studyjne, oraz
działania z pracodawcami.

Kierownik projektu Pan Bartłomiej Piechaczek z Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
zaprezentował szczegóły nowego projektu, który realizowany będzie w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Nysie w latach 2018-2022. Zwrócił uwagę na dużą ilość
miesięcznych staży zawodowych /155/, które realizowane będą w formule innowacji
pedagogicznej tj. poza siatką godzin, kursów kwalifikacyjnych w wielu branżach, wizytach
studyjnych oraz wyjazdach na targi krajowe i zagraniczne. Zwrócił również uwagę na korzyści
płynące z udziału pracodawców w projekcie.
Sabina Namyślik z Działu Innowacji Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – omówiła
szczegółowo warunki udziału w projekcie, które muszą spełniać pracodawcy. Zaprezentowała
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dokumentację, którą uczestnicy projektu zobowiązani są wypełnić i prowadzić. {AG
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Pan Michał Durzyński – Zastępca Kierownika Działu Innowacji Opolskiego Centrum Rozwoju
Gospodarki przedstawił ofertę w zakresie dofinansowania szkoleń, doradztwa oraz usług
specjalistycznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa
opolskiego.
Po oficjalnym spotkaniu na Sali konferencyjnej wicedyrektor Zbigniew Krzewski zaprosił na
spacer po szkole – zwiedzanie pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Praktycznego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm:
• Agencja Reklamowa TOMART
• Alsecco Sp.z o.o.
• Cukry Nyskie Spółdzielnia Pracy
• Ekom Nysa
• Fabryka Armatur "Głuchołazy" S.A.
• Frezmet Nysa
• HENNIGES AUTOMOTIVE PRUDNIK Sp. z o.o.
• Intersnack Poland Sp. z o.o.
• Kaja S.C. Agencja reklamowa
• Malta-Decor Sp. z o.o. zakład w Bodzanowie
• MEGA Sp. z o. o.
• Miejski Zakład Komunikacji w Nysie
• PLASTMET P.P.U.U Nysa
• Polaris Opole
• Pulver-Center
• Radio ONY 93,1 FM
• Schattdecor Sp. z o.o. Zakład w Głuchołazach
• Skramet Nysa
• Waggonbau Polska sp. z o.o. Franz Kamiński
• Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" S.A.
• ZWES sp.j.
• Nowiny Nyskie
• FAMAD Paczów

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat zacieśnienia współpracy szkoły z pracodawcami.
Efekty już są: kolejne propozycje pracy dla absolwentów "Mechanika" oraz ustalenia dotyczące
realizacji stażów i praktyk.
Organizatorami spotkania byli: wicedyrektorzy Adam Litwin i Zbigniew Krzewski oraz doradca
zawodowy Joanna Stefanowicz.
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