
 

  

 Stanowisko nr 10/2021  

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie branżowych szkół I stopnia w regionie – 

stan aktualny, perspektywy i bariery dla ich rozwoju 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przedstawia następujące 

rekomendacje oraz postulaty dotyczące funkcjonowania szkół branżowych I stopnia 

w  województwie lubelskim: 

1. Rekomenduje zintensyfikowanie działań związanych z promocją oferty edukacyjnej 

szkół branżowych I stopnia, realizowanych we współpracy z Kuratorium Oświaty 

w Lublinie, organami prowadzącymi i organizacjami pracodawców. Działania 

te powinny mieć charakter zintegrowany i systemowo promować szkoły branżowe 

I stopnia z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu. Adresatami tych działań 

powinni być: dyrektorzy oraz nauczyciele szkół podstawowych, uczniowie oraz ich 

rodzice. 

2. Wnioskuje o obligatoryjne utworzenie na poziomie szkół podstawowych etatu 

wykwalifikowanego doradcy zawodowego w wymiarze etatu proporcjonalnym 

do wielkości placówki oświatowej. W ocenie członków Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego rola doradcy zawodowego jest kluczowa 

w  podejmowaniu decyzji o wyborze ścieżki kształcenia wśród uczniów szkół 

podstawowych.  

3. Zauważa potrzebę wprowadzenia mechanizmu finansowego wsparcia dla uczniów 

szkół branżowych I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami. Rozwiązanie 

to ma na celu zachęcenie młodych osób do podejmowania kształcenia w szkołach 

branżowych I stopnia.  

4. Rekomenduje utworzenie nowego ciała kolegialnego – Rady Oświatowej 

ds.  Szkolnictwa Branżowego Województwa Lubelskiego, które miałoby na celu 

wsparcie planowanego Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji Edukacji Zawodowej 

(zapowiedź uruchomienia w ramach Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, której 

wdrażanie finansowane będzie z Krajowego Planu Odbudowy oraz ze środków 

unijnych, w tym z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – 

projekt MEiN, a w obecnej perspektywie finansowej projekt własny MEiN – Fundusz 

Europejski dla Rozwoju Społecznego) w opracowaniu strategii rozwoju szkolnictwa 

branżowego w województwie lubelskim.  

5. Zgłasza potrzebę wprowadzenia mechanizmów finansowania dla szkół branżowych 

I stopnia zapewniających utworzenie klas o zmniejszonej liczbie uczniów. 

Doceniając dotychczasowe działania, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego widzi również potrzebę wsparcia już prowadzonych akcji przez Kuratorium 



 

Oświaty oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w celu zwiększenia przedsięwzięć 

promujących szkoły branżowe I i II stopnia w województwie lubelskim.   

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego podkreśla, że postulaty 

zgłoszone w stanowisku Nr 4/2017 WRDS WL z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie kampanii 

społecznej dla szkół branżowych, które zaczną funkcjonować w systemie szkolnym 

od  września 2017 roku są nadal aktualne i wymagają pilnej realizacji.  

Stanowisko zostało zaakceptowane przez wszystkie strony dialogu Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego. Podpis w imieniu członków Rady złożył Przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

 

/-/Jarosław Stawiarski 

    

Adresaci: 

- Kuratorium Oświaty w Lublinie; 
- Wojewódzki Urząd Pracy; 
- Ministerstwo Edukacji i Nauki; 
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; 
- Rada Dialogu Społecznego; 
- Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego. 


