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Przykład dobrej współpracy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
z pracodawcą – Ars Libri Introligatornia, Wydawnictwo s.c.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
(SOSW) dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
w V edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”
zajęła I miejsce w obszarze zawodowym poligraficzno-drukarskim i papierniczym. W wyniku
reformy oświaty placówka ta 1 września 2017 r. zmieniła nazwę na Branżowa Szkoła
Usługowa I stopnia nr 2.

Wręczenie nagrody w konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”

Dotychczasowa współpraca szkoły z pracodawcą przekłada się na wyższą jakość kształcenia
zawodowego młodzieży w naszej szkole. Dzięki kształceniu dualnemu uczniowie nabywają
niezbędnych kompetencji do poszukiwania zatrudnienia w zawodzie introligator. Współpraca
szkoły z firmą Ars Libri trwa już od wielu lat. Uczniowie przyjmowani są na zajęcia praktyczne
w zawodzie introligator u pracodawcy, który swoją siedzibę ma na terenie Ośrodka.
To przygotowanie do zawodu trwa od pierwszego dnia nauki aż do jej zakończenia w klasie
trzeciej.
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Zajęcia praktyczne odbywają się pod nadzorem nauczycieli
w salach przygotowanych przez pracodawcę

Wykwalifikowany introligator
znajduje zatrudnienie w drukarniach
i introligatorniach jako osoba planująca
i kontrolująca produkcję poligraficzną.
Może także prowadzić własną
działalność gospodarczą.
Szkoła w zawodzie introligator kształci
uczniów:
• niewidomych i słabowidzących,
• niesłyszących i słabosłyszących,
• niepełnosprawnych ruchowo,
• z autyzmem,
• niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu lekkim.

W kształceniu praktycznym niezbędne jest specjalistyczne wyposażenie, więc pracodawca
przekazuje na cele kształcenia w zawodzie introligator wszystkie potrzebne materiały,
maszyny, urządzenia oraz narzędzia i sprzęt komputerowy. Ponosi też koszty związane
z utrzymaniem i naprawami maszyn, które są eksploatowane przez uczniów. Zajęcia
praktyczne odbywają się pod nadzorem nauczycieli w salach przygotowanych przez
pracodawcę.
Szkoła gwarantuje pracodawcy szkoleniowe rady pedagogiczne z zakresu metodyki
nauczania uczniów niepełnosprawnych, zaprasza do udziału w Dniach Kształcenia
Zawodowego oraz na spotkania integracyjne i uroczystości szkolne.
Właściciele firmy Ars Libri organizują dla uczniów wycieczki edukacyjne i pokazy zawodowe
w lubelskich drukarniach w celu zapoznania z nowoczesnymi technologiami w poligrafii oraz
rzeczywistymi warunkami pracy. Zapraszają także na spotkania z lokalnymi pracodawcami,
które przybliżają przyszłym pracownikom wymagania nowoczesnego rynku pracy.
Istotnym elementem współpracy pracodawcy i szkoły jest doskonalenie wiedzy i umiejętności
uczniów poprzez przygotowanie do konkursów:
• „Najlepszy uczeń w zawodzie” (trzy edycje). Cel: rozwijanie zawodowych
zainteresowań uczniów, konfrontacja możliwości, osiągnięć oraz umiejętności uczniów.
• „Moja wymarzona praca”, konkurs plastyczny. Cel: aktywizacja uczniów, możliwość
zaprezentowania własnych talentów, zainteresowań oraz zachęta do planowania
własnej ścieżki zawodowej.
• „Technika i bezpieczeństwo w zawodzie”. Cel: rozwijanie zainteresowań zawodowych,
prezentowanie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nabytych
podczas zajęć edukacyjnych.
Właściciele firmy Ars Libri przekazują niezbędne materiały, udostępniają narzędzia i maszyny
do wykonywania przez uczniów prac konkursowych. Sponsorują nagrody oraz wspomagają
szkołę w drukowaniu i przygotowywaniu pamiątkowych dyplomów oraz podziękowań dla
uczestników konkursów organizowanych na terenie placówki.
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Pracodawca wspomaga szkołę poprzez:
• organizację egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie introligator;
• przekazanie do biblioteki szkolnej opracowań i książek z zakresu poligrafii,
introligatorstwa oraz innych pozycji książkowych z różnych dziedzin nauki;
• pomoc uczniom – w ramach nauki zwodu – w naprawianiu opraw książek z biblioteki
szkolnej;
• udostępnianie nauczycielom i uczniom sprzętu komputerowego do przygotowywania
różnorodnych dyplomów, plakatów, podziękowań oraz niezbędnych materiałów
potrzebnych do realizacji procesu dydaktycznego;
• drukowanie dla szkoły materiałów reklamowych: ulotek i folderów.
Współpraca szkoły z pracodawcą obejmuje również doskonalenie zawodowe kadry,
gdyż nauczyciele przedmiotów zawodowych utrzymują stały kontakt z pracodawcą, który
na bieżąco przekazuje szereg informacji o nowościach technicznych i technologicznych.
Pracodawca pozytywnie odpowiada na prośby nauczycieli przedmiotów zawodowych
dotyczące krótkich szkoleń i organizuje konsultacje, podczas których omawiane
są zagadnienia z branży introligatorskiej.
W szkole funkcjonuje ośrodek egzaminacyjny, który podlega Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Krakowie. Pracodawca wyposażył salę egzaminacyjną w sprzęt, pokrywa
także wszystkie koszty materiałów potrzebnych do wykonywania zadań. Młodzież zdaje
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie introligator w poznanych wcześniej
warunkach, co znacząco zmniejsza bariery edukacyjne i komunikacyjne w czasie egzaminu
zawodowego u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Właściciele firmy
są wpisani w rejestrze egzaminatorów Centralnej Komisji Edukacyjnej i mają uprawnienia
egzaminatorów z zakresu introligatorstwa i drukarstwa.
Uzyskanie tytułu laureata w ogólnopolskim konkursie „Szkoła dla pracodawców –
pracodawcy dla szkoły” pokazuje, jak ważnym elementem w kształceniu zawodowym
jest współpraca szkoły z pracodawcami. Uczniowie naszej szkoły otrzymują wiele nagród
i wyróżnień równeż w innych konkursach. Jednym z najważniejszych sukcesów jest zdobycie
tytułu „Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy”.

Certyfikat Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy

Autorkami tekstu są Barbara Białkowska – Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oraz Monika Grum – nauczyciel zajęć praktycznych w zawodzie
introligator w SOSW
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