
Prorektor Politechniki Białostockiej z wizytą w ostrowskim Ekonomiku; 

technik programista (nowy zawód) 

W dniu 15 lutego br. ostrowski Ekonomik gościł Prorektora                              

ds. Studenckich – dr hab. inż. Jarosława Szustę prof. PB; oraz Panią Annę 

Kondracką - specjalistę ds. wspierania edukacji.  

W spotkaniu z kierownictwem szkoły wziął również udział Pan Zbigniew 

Chrupek – Starosta Ostrowski.  

Była to wizyta o charakterze roboczym, poprzedzająca oficjalne 

podpisanie umowy patronackiej pomiędzy Politechniką Białostocką, a Zespołem 

Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościuszki 8.  

W dyskutowanym projekcie umowy w § 1. możemy przeczytać: 

„Na mocy niniejszej Umowy Politechnika obejmuje patronat edukacyjny nad 

klasami kształcącymi w zawodzie technik informatyk ( 351203), zwanymi dalej 

„klasami patronackimi”. Celem sprawowanego przez Politechnikę patronatu jest 

podjęcie działań edukacyjnych oraz wsparcie naukowo-dydaktyczne”. 

Umowa o współpracy (podpisanie nastąpi w przeciągu najbliższych 

dwóch tygodni) przewiduje następujące zobowiązania po stronie Politechniki: 

• umożliwienia uczniom klas patronackich udziału w zajęciach prowadzonych 

przez studentów Politechniki; 

• udziału w wybranych zajęciach z przedmiotów fizyki, matematyki lub 

informatyki; 

• umożliwienia uczniom klas patronackich udziału w wykładach o charakterze 

popularno-naukowym. 

Natomiast szkoła zobowiązuje się do:  

• zapewnienia udziału uczniów w zajęciach oraz wydarzeniach organizowanych 

przez Politechnikę; 

• podjęcia działań mających na celu promocje współpracy z Politechniką oraz 

promocje klas patronackich; 



• umożliwienia przeprowadzania studentom Politechniki z wydziału informatyki 

oraz inżynierii zarządzania praktyk nauczycielskich.  

Ponadto będzie realizowana współpraca młodzieży szkolnej i studentów 

na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach Samorządu Szkolnego  

i Samorządu Studentów.  

Kluczowy element dyskusji, to wstępna deklaracja Pana Prorektora 

dotycząca wsparcia dydaktycznego dla szkoły przy otwieraniu nowego 

zawodu technik programista (351406). 

Ta niezwykle ważna inicjatywa Pana Starosty Zbigniewa Chrupka 

spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony Pana Prorektora.  

Jeszcze w ofercie edukacyjnej Ekonomika na rok szkolny 2023/2024 pojawi się 

nowy zawód technik programista.  

Ta kolejna, nowa propozycja, uatrakcyjni dotychczasową.  

Spotkanie przebiegało w dobrej, rzeczowej atmosferze i zakończyło się wspólną 

deklaracją woli współpracy. 

        Dyrektor Szkoły 

  /-/ dr Bogusław Konrad 


