
AKT   PARTNERSTWA  
SZKÓŁ  HUMBERTOWSKICH  MIASTA  KRAKOWA 

 
 

Nawiązując: 
do osoby Szczepana Humberta, obywatela i architekta Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa, rodem z Paryża, fundatora Instytutu Technicznego 
– pierwszej tego typu szkoły zawodowej na ziemiach polskich – powołanego przez Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa w 1834 r., 
funkcjonującego później jako: 

szkoła o statusie akademii technicznej; 
Cesarsko-Królewski Instytut Techniczno-Przemysłowy; 
Cesarsko-Królewska Akademia Przemysłowo-Techniczna; 
Cesarsko-Królewska Państwowa Szkoła Przemysłowa, której zadaniem było „przysposobienie młodzieży – poprzez systematyczną naukę 
zawodu – do pracy w rozmaitych gałęziach przemysłu, a ponadto zapewnienie jej takiego poziomu wykształcenia ogólnego, żeby na sprawy 
zawodowe patrzyła jak najszerzej”; 
Państwowa Szkoła Przemysłowa – po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 

kontynuując najlepsze osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze tego Instytutu, a w szczególności wywodzącej się z niego słynnej i wielce zasłużonej      
w okresie międzywojennym Państwowej Szkoły Przemysłowej, z której utworzono –  po rozdzieleniu w 1951 r. – nasze szkoły, 
krzewiąc najlepsze tradycje i podkreślając przy tym znaczenie kształcenia zawodowego w życiu gospodarczym naszego kraju,  

 
my, dyrektorzy szkół zawodowych z dniem  14 kwietnia 2010 r.    tworzymy Partnerstwo Szkół Humbertowskich Miasta Krakowa. 

 
Celami naszego partnerstwa są: 

1. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Krakowie, regionie i kraju oraz współpraca polskich i zagranicznych szkół zawodowych na płaszczyźnie 
edukacji, w tym wymiana doświadczeń i wspólne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na rzecz szkolnictwa zawodowego. 

2. Wprowadzanie innowacji technicznych i poszukiwanie nowych oraz modernizowanie dotychczasowych kierunków kształcenia zawodowego            
w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i innymi resortami. 

3. Służenie głosem doradczym podczas opracowywania założeń planowanej reformy kształcenia zawodowego w Polsce w oparciu o własne 
doświadczenia w zarządzaniu szkołami zawodowymi. 

4. Wspomaganie i monitorowanie przeprowadzenia planowanej reformy kształcenia zawodowego w Polsce w celu właściwej korelacji pomiędzy 
ofertą i możliwościami szkół zawodowych a oczekiwaniami rynku krajowego i Unii Europejskiej. 

5. Promowanie kształcenia zawodowego, w szczególności kształtującego infrastrukturę środowiska, związanego z branżą budowlaną, chemiczną, 
energetyczną, mechaniczną itp. 

6. Współpraca z pracodawcami oraz instytucjami wspomagającymi kształcenie zawodowe, w tym rzemieślniczo-usługowe. 
7. Współdziałanie w zakresie doradztwa zawodowego, kształcenia ustawicznego i zatrudniania absolwentów szkół zawodowych z władzami 

samorządowymi, w tym z urzędami pracy, a także z innymi szkołami, w tym uczelniami wyższymi. 
 



Małopolski Kurator Oświaty           Prezydent Miasta Krakowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektorzy Szkół Humbertowskich 
 
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1      Andrzej Mielczarek 
 
 
Zespół Szkół Chemicznych       Elżbieta Ramatowska 
 
 
Zespół Szkół Energetycznych       Marek Kolarski 
 
 
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej  Lucyna Łukańska 
 
 
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji    Dorota Kocur 
 
 
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1      Bożena Mayer-Gawron 
 
 
Centrum Kształcenia Praktycznego      Marek Filipczyk 
 
 


