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w sprawie rozwoju szkolnictwa zawodowego.  
 
 Zgromadzeni w Świlczy k. Rzeszowa, w dniach 10 – 11 grudnia 2007 r., na organizowanej 
przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych konferencji regionalnej – wójtowie, 
burmistrzowie, prezydenci i starostowie oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego – wnoszą 
o wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego  

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007 – 2013 wsparcie finansowe otrzymają m.in. szkoły zawodowe. Środki finansowe będą mogły być 
wykorzystane na rozwój infrastruktury edukacyjnej, podniesienie i upowszechnienie nowoczesnych 
metod kształcenia, zwiększenie współpracy między szkołami a przedsiębiorcami oraz pozwolą na 
silniejsze skorelowanie kierunków kształcenia z potrzebami rynku pracy i modernizację gospodarki 
regionu. 

Kierunki rozwoju województwa powinny mieć wpływ na zmiany kierunków kształcenia 
w szkołach ponadgimnazjalnych i wyŜszych oraz determinować rozwój bazy kształcenia zawodowego. 

Uczestnicy konferencji popierają propozycję utworzenia Lokalnych Strategii Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego w rozwoju kształcenia zawodowego w województwie podkarpackim, 
wykorzystując przygotowany, z udziałem powiatów, „Program rozwoju kształcenia zawodowego 
w województwie podkarpackim” na lata 2007-2013. 
 Niezmiernie istotne jest nakierowanie kształcenia zawodowego w województwie podkarpackim 
na właściwą drogę rozwojową. Współpraca w tym zakresie powinna w sposób trwały koordynować 
działania lokalne na rzecz wdroŜenia Programu. Słuszna jest propozycja powołania przez samorządy, 
zespołów powiatowych do tworzenia Lokalnych Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego i ustalenia 
między zespołami propozycji rozwojowych dla poszczególnych branŜ zawodowych naszego 
województwa. 
 Długofalowe planowanie rozwoju kształcenia zawodowego ma szczególne znaczenie dla 
ukierunkowania bieŜącej działalności samorządów terytorialnych w tym zakresie. Wspólnym 
mianownikiem dla rozwiązywania związanych z tym problemów powinno być jak najlepsze 
wykorzystanie własnych zasobów, zwłaszcza jednostek organizacyjnych kształcenia zawodowego 
/zespołów szkół, CKP i CKU/, zasobów ludzkich /nauczycieli „zawodowców” w szkołach jak 
i specjalistów w zakładach pracy oraz na uczelniach/ i bazy /w szkołach, zakładach pracy, uczelniach/ 
 Wspólna działalność w kierunku rozwoju kształcenia zawodowego w województwie 
podkarpackim powinna przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania środków unijnych. 
Programy wspierane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego i PO „Kapitał Ludzki” 
powinny ściśle korespondować z „Programem rozwoju kształcenia zawodowego w województwie 
podkarpackim”, a szczegółowe kryteria rozpatrywania wniosków powinny opierać się o zapisy 
ww. Programu.  
 
Świlcza, 11 grudnia 2007 r. 
 
 

 
Przewodniczący Zarządu PSST 

Zygmunt Cholewiński 
Marszałek Województwa Podkarpackiego 

 
 
Otrzymują: 
 

1. Zarząd Województwa Podkarpackiego. 
2. Podkarpacki Kurator Oświaty. 


