Załącznik nr 1
do Uchwały nr 277/2019
Wojewódzkiej
Rady
Rynku Pracy w Krakowie
z dnia 5.10.2019 r.
pieczęć Wnioskodawcy

WNIOSEK
o wydanie opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie o zasadności kształcenia
w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z potrzebami rynku pracy w zawodzie
_______________________ (uwaga: dla każdego zawodu należy wypełnić wniosek
osobno)

Informacje o Wnioskodawcy
1.1. Pełna nazwa szkoły/placówki
1.2. Ulica

1.3. Nr lokalu

1.6. Powiat

1.7. Nr telefonu/nr faksu

1.8. E-mail

1.9 Strona internetowa

1.4. Kod

1.5. Miejscowość

1.10. Pełna nazwa organu prowadzącego
1.11. Imię i nazwisko Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania
1.12. Osoba do kontaktu /imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail

1.13. Obecnie wnioskodawca prowadzi kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego
(proszę podać nazwę i symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie i nazwę kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodach nauczanych)
Lp. Nazwa
zawodu

symbol
cyfrowy
zawodu

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodzie

klasa

1.14. Czy Wnioskodawca współpracuje zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., Dz. U. z 30 listopada 2018 r. poz. 2245) z
pracodawcami, organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi lub innymi
organizacjami gospodarczymi, stowarzyszeniami lub samorządami zawodowymi, sektorowymi
radami do spraw kompetencji oraz Radą Programową do spraw kompetencji, o których mowa w

ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669) w zakresie realizacji kształcenia zawodowego w
różnych zawodach szkolnictwa branżowego? (wstawić w odpowiednie pole poniżej symbol „X”)
Tak
Nie
1.15.. Jeśli w pkt. 1.14. wybrano odpowiedź „Tak”, proszę podać wyżej wymienione organizacje
oraz zakres współpracy

Informacje o Wnioskowanym Zawodzie Kształcenia
2.1. Typ szkoły ponadpodstawowej, w której ma być zawód nauczany - zgodny z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych
celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. (Dz. U. z 2019. poz. 316). (wstawić w odpowiednie pole poniżej
symbol „X”)
branżowa szkoła I stopnia
technikum
szkoła policealna
branżowa szkoła II stopnia
2.2. Proszę wypełnić poniższą tabelę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. (Dz. U. z 2019. poz. 316)
podając dane dotyczące wnioskowanego zawodu
Branża
zawodowa
Nazwa
zawodu

Symbol
cyfrowy
zawodu
ustalony w
klasyfikacji
zawodów i
specjalności
na potrzeby
rynku pracy

Poziom
Polska
Rama
Kwalifikac
ji dla
kwalifikacj
i pełnej

Symbole i
nazwy
kwalifikacji
wyodrębni
onych w
zawodzie

Poziom
PRK dla
kwalifikacji
cząstkowej
wyodrębni
onej w
zawodzie

Szczególne
uwarunkowania
związane z kształceniem
w zawodzie lub
kwalifikacji
wyodrębnionej w
zawodzie tj.:
a)
Kształcenie
wyłącznie dla osób z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim
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Branża
zawodowa
b)
Kształcenie
wyłącznie dla osób
niewidomych i
słabowidzących
c)
Kształcenie w
szkole prowadzone
wyłącznie w formie
dziennej
d)
Kształcenie w
szkole prowadzone
wyłącznie w formie
dziennej lub
stacjonarnej
e)
Wymagane
wykształcenie średnie
lub średnie branżowe
f)
Wymagane
wykształcenie średnie.
Kształcenie na
kwalifikacyjnych
kursach zawodowych
prowadzonych
wyłącznie w formie
dziennej lub
stacjonarnej
g)
Kształcenie na
kwalifikacyjnych
kursach zawodowych
lub na kursach
umiejętności
zawodowych wyłącznie
dla osób posiadających
uprawnienie do
kierowania pojazdami
w zakresie prawa jazdy
kategorii C

2.3. Proszę podać informację czy szkoła lub placówka planuje prowadzić kształcenie we
wnioskowanym zawodzie także na Kursach Kwalifikacji Zawodowych (KKZ) lub na kursach
umiejętności zawodowych dla wnioskowanego zawodu, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych
w zawodzie – zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego
2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
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oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. (Dz. U. z 2019. poz. 316) oraz ustawą z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., Dz. U. z 30
listopada 2018 r. poz. 2245).
Symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w
zawodzie

KKZ (Tak lub Nie)

Kurs
Umiejętności
Zawodowych
(Tak lub Nie)

2.3. Planowana liczba oddziałów dla wnioskowanego zawodu do otwarcia w roku szkolnym
______/_____

2.4. Czy szkoła/ placówka dysponuje kadrą pedagogiczną do prowadzenia teoretycznej nauki
zawodu we wnioskowanym zawodzie kształcenia branżowego? (wstawić w odpowiednie pole
poniżej symbol „X”)
Tak
Nie
Częściowo
2.5. Jeśli w pkt. 2.4. nie wybrano odpowiedzi „Tak”, proszę przedstawić harmonogram
planowanych działań dostosowawczych.

2.6. Czy szkoła/ placówka dysponuje warunkami lokalowymi do prowadzenia teoretycznej nauki
zawodu we wnioskowanym zawodzie kształcenia branżowego? (wstawić w odpowiednie pole
poniżej symbol „X”)
Tak
Nie
Częściowo
2.7. Jeśli w pkt. 2.6. nie wybrano odpowiedzi „Tak”, proszę przedstawić harmonogram
planowanych działań dostosowawczych.

2.8. Czy szkoła/ placówka dysponuje kadrą pedagogiczną do prowadzenia praktycznej nauki
zawodu we wnioskowanym zawodzie kształcenia branżowego, w kwalifikacjach
wyodrębnionych w zawodzie? (wstawić w odpowiednie pole poniżej symbol „X”)
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Tak
Nie
Częściowo
2.9. Jeśli w pkt. 2.8. nie wybrano odpowiedzi „Tak”, proszę przedstawić harmonogram
planowanych działań dostosowawczych.

2.10. Czy szkoła/ placówka dysponuje warunkami lokalowymi do prowadzenia praktycznej
nauki zawodu we wnioskowanym zawodzie kształcenia branżowego, w kwalifikacjach
wyodrębnionych w zawodzie? (wstawić w odpowiednie pole poniżej symbol „X”)
Tak
Nie
Częściowo
2.11. Jeśli w pkt. 2.10. nie wybrano odpowiedzi „Tak”, proszę przedstawić harmonogram
planowanych działań dostosowawczych.

2.12. Czy szkoła/ placówka dysponuje wyposażeniem niezbędnym do realizacji kształcenia w
kwalifikacji (symbol i nazwa kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie) do prowadzenia
teoretycznej, praktycznej nauki zawodu we wnioskowanym zawodzie kształcenia branżowego
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych
umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z
2019. poz. 991). Proszę pamiętać, że szkoła prowadząca kształcenie w zawodzie zapewnia
pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice
stosowanej w zawodzie, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz umożliwić
przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych. (wstawić w odpowiednie pole
poniżej symbol X)
Symbol i nazwa 1 kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie __________________________

Tak
Nie
Częściowo
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Symbol i nazwa 2 kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie __________________________

Tak
Nie
Częściowo
2.13. Jeśli w pkt. 2.12. wybrano odpowiedź „Nie”, proszę przedstawić harmonogram
planowanych działań dostosowawczych.

2.14. Czy szkoła/ placówka posiada możliwości dostosowania organizacji kształcenia we
wnioskowanym zawodzie kształcenia branżowego do potrzeb osób niepełnosprawnych (jeśli
dotyczy)? (wstawić w odpowiednie pole poniżej symbol „X”)
Tak
Nie
Nie dotyczy
2.15. Jeśli w pkt. 2.14. wybrano odpowiedź „Nie”, proszę przedstawić harmonogram
planowanych działań dostosowawczych.

2.16. Czy organ prowadzący zaakceptował konieczność poniesienia kosztów (jeśli Takie
wystąpią), wynikających z podjęcia działań wymienionych w pkt. 2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 2.13, 2.15?
(wstawić w odpowiednie pole poniżej symbol „X”)
Tak – w kwocie:
___________________zł
Nie
Uwagi organu prowadzącego do powyższych informacji o wnioskowanym zawodzie kształcenia

pieczęć oraz czytelny podpis przedstawiciela organu prowadzącego
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2.17. Czy Wnioskodawca konsultował potrzebę kształcenia we wnioskowanym zawodzie
szkolnictwa branżowego z pracodawcami? (wstawić w odpowiednie pole poniżej symbol „X”)
Tak
Nie
2.18. Jeśli w pkt. 2.17. wybrano odpowiedź „Tak”, proszę wymienić pracodawców zgłaszających
zapotrzebowanie na wnioskowany zawód.

2.19. Czy Wnioskodawca podpisał wstępne porozumienie z pracodawcami lub osobami
prowadzącymi indywidualne gospodarstwo rolne, u których prowadzona będzie praktyczna
nauka zawodu we wnioskowanym zawodzie kształcenia branżowego? (art. 68 ust. 7 pkt 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., Dz. U. z
30 listopada 2018 r. poz. 2245) (wstawić w odpowiednie pole poniżej symbol „X”)
Tak
Nie
2.20. Jeśli w pkt. 2.19 wybrano odpowiedź „Tak”, proszę podać pełne nazwy pracodawców, o
których mowa.

2.21. Gdzie będzie realizowana praktyczna nauka zawodu we wnioskowanym zawodzie
kształcenia branżowego? (wstawić w odpowiednie pole poniżej symbol „X”)
U pracodawcy u osób prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne w oparciu o zawarte
porozumienie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11
stycznia 2017 r., Dz. U. z 30 listopada 2018 r. poz. 2245)
W centrum kształcenia zawodowego lub w centrum kształcenia ustawicznego
W szkole
2.22. Czy Wnioskodawca podpisał wstępne porozumienie z Centrum Kształcenia Zawodowego
lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym realizowana będzie praktyczna nauka
zawodu we wnioskowanym zawodzie kształcenia branżowego? (wstawić w odpowiednie pole
poniżej symbol „X”)
Tak
Nie
2.23. Jeśli w pkt. 2.22. wybrano odpowiedź „Tak”, proszę podać nazwę CKZ lub CKU.

2.24. W związku z obowiązkiem przystępowania uczniów szkół branżowych do egzaminu
zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11
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stycznia 2017 r., Dz. U. z 30 listopada 2018 r. poz. 2245) proszę podać, czy szkoła/ placówka
posiada warunki do przeprowadzania egzaminu zawodowego we wnioskowanym zawodzie?
(wstawić w odpowiednie pole poniżej symbol „X”)
Tak
Nie
Nie, ale planuje się stworzenie takich warunków
Nie, ale podpisano wstępne porozumienie w tym zakresie z
podmiotem zewnętrznym
2.25. Czy Wnioskodawca w procesie edukacji we wnioskowanym zawodzie szkolnictwa
branżowego danej branży zawodowej zamierza wyposażyć uczniów w dodatkowe umiejętności
zawodowe zgodnie z załącznikiem 33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16
maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów
szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019. poz. 991) oraz z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., Dz. U. z 30 listopada 2018 r. poz. 2245),
(kwalifikacje Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji). (wstawić w odpowiednie pole poniżej
symbol „X”)
Tak
Nie
2.26. Jeśli w pkt. 2.25. wybrano odpowiedź „Tak”, proszę podać nazwę dodatkowych
umiejętności zawodowych czy kwalifikacji z ZSK.

Zgodność Wnioskowanego Zawodu Kształcenia Branżowego
z Potrzebami Lokalnego, Regionalnego Rynku Pracy
3.1. Czy Wnioskodawca obecnie kształci w zawodach szkolnictwa branżowego, dla których
prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników, ze względu na znaczenie dla
rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na
krajowym rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji
ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok_____ (cz. I ust. 5) oraz
zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
(cz. I ust. 6) zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia __________ r. w
sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na
krajowym i wojewódzkim rynku pracy (____________) (wstawić w odpowiednie pole poniżej
symbol „X”)
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Tak
Nie
3.2. Jeśli w pkt. 3.1 wybrano odpowiedź „Tak”, proszę podać zawody.

3.3. Czy Wnioskodawca obecnie kształci w zawodach, dla których prognozowane jest istotne
zapotrzebowanie na pracowników w województwie małopolskim zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia _______ r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na
pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
(__________) (wstawić w odpowiednie pole poniżej symbol „X”)
Tak
Nie
3.4. Jeśli w pkt. 3.3 wybrano odpowiedź „Tak”, proszę podać zawody.

3.5. Czy Wnioskodawca obecnie kształci w zawodach, dla których prognozowane jest
umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie małopolskim zgodnie z
Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia________ r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i
wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2019 poz. 276) (wstawić w odpowiednie pole poniżej symbol
„X”)
Tak
Nie
3.6. Jeśli w pkt. 3.5 wybrano odpowiedź „Tak”, proszę podać zawody.

3.7. Czy wnioskowany zawód szkolnictwa branżowego znajduje się w wykazie zawodów, dla
których prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników, ze względu na znaczenie
dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na
krajowym rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji
ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok ______ (cz. I ust. 5)
oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego
pracownika (cz. I ust. 6) zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
__________ r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa
branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (___________) (wstawić w odpowiednie
pole poniżej symbol „X”)
Tak
Nie
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3.8. Czy wnioskowany zawód szkolnictwa branżowego znajduje się w wykazie zawodów, dla
których prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie
małopolskim zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia ______ w sprawie
prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (____________) (wstawić w odpowiednie pole poniżej symbol „X”)
Tak
Nie
3.9. Czy wnioskowany zawód szkolnictwa branżowego znajduje się w wykazie zawodów, dla
których prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie
małopolskim zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia ____________ w
sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na
krajowym i wojewódzkim rynku pracy (______________) (wstawić w odpowiednie pole poniżej
symbol „X”)
Tak
Nie
3.10. Jeśli w pkt. 3.7., 3.8, 3.9 wybrano odpowiedź „Nie”, proszę podać przesłanki
uzasadniające wydanie zgody na wnioskowany zawód w zawodzie kształcenia branżowego
spoza branż kluczowych dla Województwa Małopolskiego (specyfika lokalnego rynku pracy,
plany inwestycyjne – nowe przedsiębiorstwa, lokalne dokumenty strategiczne itp.)

3.11. Należy podać informacje dotyczące zapotrzebowania na pracowników we wnioskowanym
zawodzie (dane znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
w zakładce Małopolski Rynek Pracy - Wojewódzka Rada Rynku Pracy oraz w serwisie
barometrzawodow.pl)
Proszę wpisać nazwę zawodu wg „Barometru zawodów”:
Należy wybrać nazwę wnioskowanego zawodu lub znaleźć zawód pokrewny, korzystając z
wyszukiwarki zawodów, w prawym górnym rogu serwisu barometrzawodow.pl (zawodu należy
szukać wpisując w wyszukiwarkę kod zawodu).Kategorię zawodu wybrać za pomocą opcji
„relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników”.
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Kategoria zawodu
(nadwyżkowy, deficytowy,
zrównoważony) według
„Barometru zawodów” w
powiecie, w którym działa
szkoła, w trzech ostatnich
dostępnych latach

Rok
Rok
Rok.

3.12. Wyniki badania losów absolwentów z ostatniej edycji (Dane dot. szkoły, powiatu i
województwa udostępnione każdej szkole uczestniczącej w badaniu przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Dane dot. wnioskowanego zawodu znajdują się
na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w zakładce Małopolski Rynek
Pracy - Wojewódzka Rada Rynku Pracy).
Rok ukończenia szkoły przez
absolwentów (proszę wpisać datę
ukończenia szkoły przez
absolwentów objętych badaniem)
__________

w zawodzie

szkoła

powiat

województwo

Liczba absolwentów objętych
badaniem
Odsetek absolwentów, którzy
pracują
Odsetek absolwentów, którzy
pracują i uczą się
Odsetek absolwentów, którzy się
uczą
Odsetek absolwentów, którzy nie
pracują, nie uczą się (bezrobotni+
bierni)
Odsetek absolwentów, którzy przez
cały rok nie pracowali, nie uczyli się
(nieprzerwanie bezrobotni +
nieprzerwanie bierni)
Odsetek absolwentów pracujących
w wyuczonym zawodzie (całkowita
zgodność)1
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3.13. Należy podać dane dotyczące bezrobocia i oferty pracy w danym zawodzie w powiecie
(dane dla trzech ostatnich dostępnych lat)
Rok

Bezrobocie
Napływ
bezrobotnych w
ciągu roku

Oferty pracy
Liczba osób
zarejestrowanych
w PUP - stan na
koniec roku

Napływ ofert
pracy w ciągu
roku

Liczba ofert pracy
zgłoszonych do
PUP – stan na
koniec roku

Rok
Rok
Rok
3.14. Należy podać dane dotyczące bezrobocia i oferty pracy w danym zawodzie w
województwie (dane dla trzech ostatnich dostępnych lat)
Rok

Bezrobocie
Napływ
bezrobotnych w
ciągu roku

Oferty pracy
Liczba osób
zarejestrowanych
w urzędach pracy
województwa
małopolskiego stan na koniec
roku

Napływ ofert
pracy w ciągu
roku

Liczba ofert pracy
zgłoszonych do
urzędów pracy
województwa
małopolskiego –
stan na koniec
roku

Rok
Rok
Rok
3.15. Czy szkoła bierze udział w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego – nr 2”?
(wstawić w odpowiednie pole poniżej symbol „X”)
Tak
Nie
3.16. Jeśli w pkt. 3.17 wybrano odpowiedź „Tak”, proszę podać branże i zawody.

3.17. Czy szkoła bierze udział w innych projektach unijnych dot. kształcenia branżowego?
(wstawić w odpowiednie pole poniżej symbol „X”)
Tak
Nie
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3.18. Jeśli w pkt. 3.17 wybrano odpowiedź „Tak”, proszę nazwę i symbol projektu oraz proszę
podać branże i zawody, których projekt dotyczy.

3.19. Inne istotne informacje przemawiające za uruchomieniem wnioskowanego kierunku
kształcenia.

Pieczęć oraz czytelny podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

13

