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Drodzy uczniowie, szanowni rodzice, 
JJACEK JAŚKOWIAK  
Prezydent Miasta Poznania 
  

P
rzed Wami decyzja o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Jak ją 
właściwie podjąć? Na co zwrócić uwagę? Decyzja należy do tych 
wyjątkowo trudnych. Warto więc zastanowić się nad jej podję-
ciem bardziej szczegółowo. Dla młodego człowieka wybór 
szkoły to pierwszy poważny krok w dorosłość. Potrzeba określe-
nia celu i swojego miejsca w przyszłości to ważny element ży-

ciowej satysfakcji. Wyniki badań wskazują, iż Rodzice – jako osoby znaczące, 
autorytety w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka 
mogą pomóc w wyborze szkoły ponadpodstawowej i wykreowaniu dalszej 
ścieżki edukacji.Dlatego też poniższa publikacja zawiera bogate oferty szkół 
oraz przedstawia szereg możliwości, z których mogą skorzystać uczniowie 
i uczennice szkół podstawowych w momencie wyboru ścieżki zawodowej. 
Jedną z dróg, którą można podążać jest szkolnictwo zawodowe, które w Po-
znaniu i powiecie poznańskim stoi na bardzo wysokim poziomie. Zawodowcy 
to profesjonaliści – ludzie mający jasno sprecyzowane cele i wizję swojej drogi 
zawodowej. Doceniamy ich pracę, dzięki której Poznań może się rozwijać, 
stając się coraz lepszym miejscem do życia. Potrzebujemy ich w naszym mie-
ście, dlatego od kilku lat realizujemy kampanię „Szacun dla zawodowców”. 
Jest to nasz flagowy projekt promujący wiedzę o zawodach i szkolnictwie za-

wodowym. Inicjatywa pomagająca młodym ludziom otworzyć się na wybór 
drogi kształcenia i osobistego rozwoju, pozwalająca spojrzeć na szkoły zawo-
dowe bez przypisywanych im niesłusznie przez lata stereotypów. W Poznaniu 
doskonale wiemy, jak promować zawodowców i fachowców – robimy to sku-
tecznie od wielu lat. Naszymi dobrymi doświadczeniami i  praktykami dzie-
limy się nie tylko z innymi polskimi miastami, ale także z wieloma partnerami 
europejskimi. Poznaniacy szanują osoby mające konkretne umiejętności 
i fach w ręku. Bez zaangażowania tych pracowników poznański rynek pracy 
nie funkcjonowałby tak dobrze jak teraz.  

Chcemy, aby także w tym roku, pomimo pandemicznych ograniczeń, mło-
dzież z klas ósmych mogła zapoznać się z ofertą i możliwościami, jakie propo-
nują szkoły zawodowe. Zależy nam na tym, by odbyło się to w sposób bez-
pieczny, dlatego przenosimy naszą akcję do Internetu. Naszym celem jest odbu-
dowa pozytywnego wizerunku szkół zawodowych. Jest to reakcja na potrzeby 
obecnego rynku pracy, gdzie fachowcy są bardzo poszukiwani, ale też odpo-
wiedź na oczekiwania mieszkańców Poznania. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak 
dynamicznie zmienia się otoczenie i gospodarka. Jednak, niezależnie od szyb-
kiego postępu technologicznego, fachowcy zawsze będą potrzebni, a ich rola 
w rozwoju naszego miasta pozostanie bardzo ważna. Pragniemy, by młodzi lu-
dzie odnaleźli taką ścieżkę edukacji, która w przyszłości zapewni im pracę sa-
tysfakcjonującą pod względem finansowym oraz pozwalającą na osiągnięcie 
spełnienia .
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P
oznań to miasto, które kładzie olbrzymi nacisk na rozwój szkol-
nictwa zawodowego. Jesteśmy przekonani o tym, że zawo-
dowcy stanowią fundamentalny element, dzięki które ma aglo-
meracja poznańska nieustannie się rozwija i poprawia się po-
ziom życia naszych mieszkańców.  

„Szacun dla zawodowców” to hasło, z którym w pełni się zgadzam 
i które z chęcią promuję. Wszystkim specjalistom, którzy wykonują najroz-
maitsze zawody, należy się szacunek, przede wszystkim za ich postawę, 
która dowodzi, że warto rozwijać się i doskonalić, by z każdym dniem stawać 
się coraz lepszym fachowcem i świadczyć usługi na jak najwyższym pozio-
mie. 

Warto podkreślić, że wspieramy nie tylko zawody popularne, ale również 
takie, w których kształcić się można tylko w nielicznych miejscach Polski czy 
Europy. W tegorocznej rekrutacji uczniowie klas ósmych będą mieli do wy-
boru kilka nowych zawodów, a są to np.: technik stylista, kowal, zdobnik cera-
miki, zegarmistrz, złotnik- jubiler, technik robotyk i wiele innych. Obserwu-
jemy nieustannie rzeczywistość społeczno-gospodarczą, która jest niezwykle 
płynna i ciągle się zmienia. Wraz z Wydziałem Oświaty i poznańskimi szko-
łami staramy się tak przygotować ofertę edukacyjną, by jak najpełniej spro-
stała oczekiwaniom nie tylko pracodawców, ale również uczniów. 

Poznań otwarcie i głośno mówi o roli szkolnictwa zawodowego oraz 
branżowego i na każdym kroku podkreśla, jak cenni i niezbędni są fachowcy. 
Nasza kampania „Szacun dla zawodowców”, którą już od kilku lat prowa-
dzimy i nagłaśniamy, sprawia, że specjaliści zyskują uznanie w oczach nie 
tylko poznanianek i poznaniaków, ale również wśród przedstawicieli innych 
europejskich państw. 
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