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Powody uruchomienia klasy patronackiej

1. Sytuacja demograficzna

• Starzenie populacji w skali globalnej/lokalnej
• Struktura wiekowa w Oplu

2. Stan rynku pracy

• Rosnące braki w niektórych rzemiosłach/umiejętnościach/zawodach
• Spadające bezrobocie
• Emigracja

3.   Pozytywne doświadczenia europejskich zakładów Opla



Polsko - Niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa AHK 

Wybór partnerów

Górnośląskie Centrum Edukacyjne



Pracownie praktycznej nauki zawodu (w tym mechatroniczna)

Mechatronika już w programie nauczania

Zaangażowanie kierownictwa i kadry nauczycielskiej

Deklarowana elastyczność

Stan budynków, sal szkoleniowych

Kryteria wyboru szkoły

Bieżąca współpraca z innymi pracodawcami



GCE



GCE



Doposażenie GCE przez OMP



Doposażenie GCE przez OMP



Doposażenie GCE przez OMP



Doposażenie GCE przez OMP



Doposażenie GCE przez OMP



Praktyki na terenie gliwickiego zakładu Opla – 2 miesiące w ciągu roku

Płatną umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Świadczenia socjalne

Nagrodę dla najlepszych uczniów

Polskie i niemieckie świadectwo kwalifikacyjne

Pierwszeństwo w zatrudnieniu Gliwice i Tychy

Co oferujemy uczniom



Działania w 2016

styczeń

Decyzja o 
utworzeniu klasy 
patronackiej

marzec -
kwiecień

Poszukiwanie 
partnerów, 
współpraca z UM 
Gliwice, umowa     
z AHK i GCE

maj -
czerwiec

Rekrutacja do 
klasy 
patronackiej

czerwiec -
sierpień

Obserwacja 
doświadczeń 
innych, 
budowanie 
organizacji 
wewnętrznej, 
przygotowanie 
zasad 
zatrudnienia

wrzesień

Podpisanie umów     
z uczniami, szkolenie 
instruktorów, 
budowanie 
programu nauczania, 
wizyty nauczycieli    
w zakładzie, 
szkolenia AHK

Opracowanie detaliczne 
programu praktycznego 
(AHK, GCE, GMMP), 
ustalenie zadań dla 
instruktorów i kryteriów 
ocen, przygotowanie 
stanowisk i scenariuszy 
szkolenia

wrzesień -
październik

listopad

Miesięczne 
zajęcia 
praktyczne klasy 
patronackiej       
w OMP



Działania w 2017 i kolejnych latach

styczeń - maj 

Współpraca           
z centralą w 
Ruesselheim, 
szkolenia 
wewnętrznych 
instruktorów 

marzec -
kwiecień

Przygotowania do 
rekrutacji, 
spotkania ze 
szkołą i doradcami 
zawodowymi

kwiecień

Spotkania               
z uczniami 
gimnazjów, 
szkolenie AHK dla 
instruktorów

czerwiec lipiec wrzesień

Drugie miesięczne 
zajęcia praktyczne 
klasy patronackiej 
w OMP

Rekrutacja do 
klasy 
patronackiej

Podpisanie umów      
z uczniami nowej 
klasy

Miesięczne zajęcia 
praktyczne nowej 
klasy patronackiej      
w OMP

listopad



Zajęcie praktyczne w ciągu roku

Rok szkolny

wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień

klasa 3 x
egzamin AHK

klasa 2 x x

klasa 1 x x



Otoczenie opieką i mentoringiem ze strony „starych” pracowników 

Uczniowie w ciągu 2 dni mogli „samodzielnie” pracować

Chęć podjęcia pracy po zakończeniu edukacji - 100% frekwencja w szkole 

Entuzjazm i zaangażowanie uczniów i instruktorów 

Obserwacje z zajęć w OPLU



Działania w 2018

• Dalsze szkolenia wewnętrznych instruktorów

• Reorganizacja stanowisk do kształcenia młodocianych pracowników

• Szeroka akcja promocyjna w szkołach

• Szkolenie dla egzaminatorów egzaminu AHK (sierpień)

• Pierwszy egzamin AHK dla 3 klasy (grudzień) 





Klasa patronacka 2016/2017

Rok 2016 Rok 2017



Supporting Functions:

• AHK
• H&S
• Finance
• GBS

Plant Project Coordinator

CoE T&D
(Program Owner)

TA

Tłocznia 

Dział Karoserii

Lakiernia

TR

Schemat organizacyjny

TA Manager

Montaż Główny

Utrzymanie Ruchu 
Tłocznia

Dział Karoserii UR

Lakiernia Utrzymanie 
Ruchu

Montaż Główny UR 

Dział Jakości

HR Single Point of 
Contact

Dział Gospodarki 
Materiałowej

Steering Committee

Project
Sponsor

Instruktorów wewnętrznych

140

Koordynatorzy
wydziałowi



DZIĘKUJĘ


