Krakowski Tydzień Zawodowców edycja VIII 2022 roku - zaproszenie
2022-02-22
KTZ na terenie czterech dzielnic Krakowa

Zaproszenie Pani Anny Korfel – Jasińskiej
Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa
ds. Edukacji, Sportu i Turystyki
do udziału
w Krakowskim Tygodniu Zawodowców
VIII edycja – 2022 rok

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,
Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

uprzejmie informuję, że w bieżącym roku szkolnym odbędzie się VIII już edycja Krakowskiego
Tygodnia Zawodowców. By jeszcze bardziej wyjść na przeciw oczekiwaniom wspólnot lokalnych,
w tym roku wydarzenie będzie odbywało się na terenie czterech dzielnic Krakowa w
określonych terminach. I tak:

Krowodrza tydzień 14.03-18.03
Śródmieście tydzień 21.03-25.03
Nowa Huta tydzień 28.03-01.04
Podgórze tydzień 04.04-08.04
Wydarzeniom tym będą towarzyszyć tzw. Otwarte Soboty we wszystkich samorządowych
szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Zgodnie z poniższym harmonogramem:
Krowodrza 19.03
Śródmieście 26.03

Nowa Huta 02.04
Podgórze 09.04

Mając na uwadze utrzymujący się stan epidemii prezentacja oferty szkół może odbywać się w
całości online/w całości stacjonarnie/hybrydowo.
Jestem przekonana, że oferta przygotowana przez krakowskie szkoły techniczne i branżowe,
wzorem ostatnich lat będzie obfitowała w niezwykle atrakcyjne i merytorycznie wysoko
oceniane wydarzenia.
Jaką szkołę ponadpodstawową wybrać i jak zrobić to mądrze? To pytanie, które na pewno
zadaje sobie teraz wielu uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej. Nadchodzi dobry czas, aby
zaplanować swoją przyszłość.
Podczas czterech Otwartych Sobót, we wszystkich szkołach prowadzących kształcenie
zawodowe w poszczególnych dzielnicach, dyżury dla rodziców pełnić będą doradcy zawodowi. Z
ich fachowych podpowiedzi - jak rozmawiać z dziećmi i jak ocenić ich predyspozycje do
wykonywania konkretnego zawodu - będzie można skorzystać w ramach bezpośredniej
rozmowy, bądź poprzez zapytanie wysłane na adres mailowy szkoły.
Serdecznie proszę Państwa Dyrektorów o przekazanie zarówno Uczniom, jak i ich Rodzicom,
informacji dotyczącej Krakowskiego Tygodnia Zawodowców, terminach Otwartych Sobót,
umieszczenie informacji o wydarzeniach na stronach internetowych szkół oraz w dzienniku
elektronicznym.
Szczegółowy harmonogram Krakowskiego Tygodnia Zawodowców zostanie przekazany w
późniejszym terminie.

Z wyrazami szacunku,
Anna Korfel - Jasińska
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki
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