
ZARZĄDZENIE NR 1434/2021 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie realizacji miejskiego programu Katowice Miastem Fachowców

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Programie -  należy przez to rozumieć miejski program Katowice Miastem Fachowców;

2) szkole podstawowej -  należy przez to rozumieć szkołę podstawową, dla której organem prowadzącym jest 
miasto Katowice;

3) szkole prowadzącej kształcenie zawodowe -  należy przez to rozumieć szkołę branżową I i II stopnia bądź 
techniczną, dla której organem prowadzącym jest miasto Katowice;

4) Uczestniku Wspierającym -  należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, zobligowanego na mocy 
podpisanego listu intencyjnego o współpracy w ramach programu Katowice Miastem Fachowców, 
do zorganizowania wizyt studyjnych, o których mowa w § 4 ust. 2.

§ 2. Określa się następujące cele Programu:

1) realizacja celów szczegółowych określonych w obszarach I.1.2 i I.1.3 Polityki Edukacyjnej Miasta 
Katowice Katowiczanin 2022;

2) dostosowywanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy;

3) promowanie samorządowego kształcenia branżowego i technicznego;

4) ukazanie perspektyw zawodowych edukacji branżowej i technicznej;

5) zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia;

6) wzmocnienie pozycji miasta Katowice jako gospodarczego centrum regionu.

§ 3. Program jest skierowany do uczniów będących w danym roku szkolnym uczniami klas VII szkół 
podstawowych.

§ 4. Program, który jest realizowany cyklicznie, w okresie jednego roku szkolnego, składa się 
z następujących modułów:

1) moduł I -  lekcje wychowawcze w klasach VII szkół podstawowych, wprowadzające do Programu, 
poświęcone wyborom dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej;

2) moduł II -  wizyty studyjne zainteresowanych uczniów klas VII szkół podstawowych w firmach, będących 
Uczestnikami Wspierającymi, w danym roku szkolnym, w którym realizowany jest Program, mające na 
celu poznanie specyfiki pracy w danym zawodzie, praktycznych zasad funkcjonowania firmy oraz 
możliwości zatrudnienia;

3) moduł III -  wizyty zainteresowanych uczniów klas VII szkół podstawowych w katowickich szkołach 
kształcących w zawodach, którego dotyczyły poszczególne wizyty studyjne u Uczestników Wspierających. 
W przypadku gdy wizyta w firmie dotyczyć będzie prezentacji zawodu obecnie nie nauczanego w 
miejskich szkołach, realizacja Programu odbędzie się z pominięciem tego modułu, a zainteresowanie 
uczniów takim zawodem zostanie uwzględnione w planowaniu dalszego rozwoju miejskich szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe;

4) moduł IV -  lekcje wychowawcze w klasach VII szkół podstawowych, podsumowujące moduły I-III.
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§ 5. Uczestnicy Wspierający wyłaniani będą corocznie zgodnie z procedurą opracowaną przez Wydział 
Obsługi Inwestorów. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy miastem Katowice a Uczestnikami 
Wspierającymi, określane będą odrębnymi listami intencyjnymi.

§ 6. W celu realizacji Programu mogą być przeprowadzane fakultatywne działania, w tym z zakresu 
doradztwa zawodowego, realizowane przez podmioty niewymienione w treści niniejszego zarządzenia. Zasady 
i formy ewentualnej współpracy w tym obszarze, określone zostaną odrębnie.

§ 7. W celu realizacji Programu ustala się zasady współpracy międzywydziałowej w następujący sposób:

1) Wydział Edukacji i Sportu jako wydział wiodący w Programie zobowiązuje się do:

- koordynacji wszystkich działań realizowanych w ramach czterech modułów Programu,

- organizacji cyklicznych spotkań międzywydziałowych koordynujących bieżącą realizację Programu,

- stałej współpracy i utrzymywania kontaktów ze szkołami i Uczestnikami Wspierającymi,

- sporządzania sprawozdania końcowego z realizacji Programu,

- corocznej ewaluacji Programu i przygotowywania rekomendacji na kolejny rok jego realizacji;

2) Wydział Obsługi Inwestorów jako wydział wspierający w Programie zobowiązuje się do:

- corocznego pozyskiwania Uczestników Wspierających w ramach modułu II Programu,

- przygotowania listów intencyjnych o współpracy z Uczestnikami Wspierającymi w ramach modułu II 
Programu,

- udostępniania powierzchni Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink na organizację wydarzeń 
towarzyszących i promujących Program;

3) Wydział Komunikacji Społecznej jako wydział wspierający w Programie zobowiązuje się do regularnego
rozpowszechniania informacji dot. programu za pomocą posiadanych kanałów komunikacji;

4) Wydział Promocji jako wydział wspierający w Programie zobowiązuje się do:

- promocji Programu, poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej oraz w mediach 
społecznościowych miasta Katowice,

- inicjowania działań mających na celu kompleksową promocję Programu.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu, Naczelnikowi 
Wydziału Obsługi Inwestorów, Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Społecznej, Naczelnikowi Wydziału 
Promocji, a nadzór nad jego wykonaniem resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice 
odpowiedzialnemu za edukację i sport.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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