
Warszawa,  10 marca 2017 r. 

Szanowni Państwo,  
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, 
Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw, 
Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Zawodowych,

samorządy to nasz najważniejszy partner we wprowadzaniu zmian w systemie edukacji  
w Polsce. Dzięki dobrej współpracy samorządów i kuratorów oświaty oraz Państwa 
zaangażowaniu, prawie wszystkie samorządy oraz szkoły są już gotowe do wdrożenia 
reformy edukacji. Za tę pracę serdecznie Państwu dziękuję.

Przed polską szkołą w obszarze kształcenia zawodowego stoją wyzwania, na które musimy 
odpowiedzieć. Kształcenie zawodowe jest tym obszarem edukacji, który obok 
szkolnictwa wyższego, ma największy wpływ na przygotowanie profesjonalnej kadry 
dla polskiej gospodarki. Dlatego też podjęliśmy działania zmierzające do poprawy jakości 
i efektywności tego kształcenia. Nie będą one skuteczne bez udziału całego środowiska 
oświatowego. Identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych 
na rynku pracy stanowią ważny element w projektowaniu kształcenia zawodowego  
oraz w zakresie konstruowania oferty zgodnej z oczekiwaniami rynku pracy. 

W związku z powyższym, Ośrodek Rozwoju Edukacji, jednostka podległa Ministerstwu 
Edukacji Narodowej realizuje obecnie projekt pn. Partnerstwo na rzecz kształcenia 
zawodowego. Przebiega on w trzech etapach: Etap 1 - Forum partnerów społecznych,  
Etap 2 - Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy oraz Etap 3 - Edukacja 
zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie 
oferty i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy we współpracy  
z kluczowymi partnerami społecznymi, właściwymi dla poszczególnych zawodów 
szkolnictwa zawodowego. Wśród nich wymienić można m.in.: organizacje pracodawców, 
stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze i związki zawodowe.

Kierując się troską o jak najwyższą jakość efektów pracy ekspertów projektu, uprzejmie 
proszę o zgłaszanie się dyrektorów szkół, nauczycieli do udziału w tym projekcie 
oraz o upowszechnienie informacji o naborze na ekspertów prowadzonym przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji. Proszę również o wydanie stosownej rekomendacji osobom 
zainteresowanym podjęciem współpracy w ramach wspomnianego projektu. Informacje 
na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.ore.edu.pl. 

Licząc na zrozumienie istoty sprawy oraz pozytywny odzew z Państwa strony, zachęcam 
do współpracy.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska 
Minister Edukacji Narodowej


