Nota po spotkaniu 25/05/2016
W dniu 25 maja 2016 r. zebrał się zarząd Ogólnopolskiego Klastra Środowiskowego
Branży Gastronomicznej - Polscy Liderzy Gastronomii. Głównym tematem spotkania było
wypracowanie zakresu współpracy w ramach Klastra z grupą 33 szkół gastronomicznych i
hotelarskich, które zapisały się do Klastra w trakcie naboru prowadzonego w terminie od
10/01/2016 do 30/04/2016 oraz ustalenie terminu wspólnego spotkania zarządu z
dyrektorami i koordynatorami z ramienia szkół.
Po konsultacjach zarządu Klastra ze szkołami wspólnie ustalono, że najbardziej
korzystnym terminem spotkania jest 4 lipca 2016 r. w Zespole Szkół Spożywczo Gastronomicznych przy ulicy Komorskiej 17/23 w Warszawie, w godzinach od 10.00 - do
16.00.
Zakres współpracy
Propozycja współpracy zakłada niezbędne minimum do uruchomienia wspólnych działań
już w roku szkolnym 2016/2017, a uszczegółowienie tematów nastąpi na wspólnym
spotkaniu 4 lipca br.
Zakres współpracy:
- Cykliczne spotkania uczniów i nauczycieli z branżą (Kucharze, Kelnerzy, Barmani);
- Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów (z wyżywieniem i noclegiem);
- Akredytacja Klastra dla szkół;
- Nawiązanie lokalnej współpracy z firmami;
- Ustanowienie patronatów wybranych restauracji i hoteli nad lokalnymi szkołami;
- Utworzenie banku używanego wyposażenia gastronomicznego i hotelarskiego;
- Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów dla uczniów i nauczycieli;
- ,,Collage'', czyli kształcenie uczniów i nauczycieli o wysokim standardzie w szkole
mistrzów;
- Organizacja wycieczek przedmiotowych do prestiżowych zakładów pracy;
- Spotkania uczniów oraz nauczycieli klas gastronomiczno-hotelarskich;
- Dostęp do bazy materiałów edukacyjnych dla nauczycieli;
- Promowanie działań szkoły poprzez np. zamieszczanie na stronie internetowej oraz
profilu fb kluczowych informacji nadsyłanych przez szkoły;
- Doradztwo i konsultacje w zakresie szeroko pojętej edukacji gastronomicznej;
- Wspieranie bieżącej działalności szkoły, np. w zakresie konkursów, targów
gastronomicznych itp.
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Przewidujemy poszerzanie oferty współpracy zgodnie z oczekiwaniami oraz ewentualnymi
sugestiami.
*
Zarząd podjął również decyzję o wyborach lidera grupy, które mają odbyć się 4 lipca na
wspólnym spotkaniu szkół. Zapraszamy szkoły do składania własnych kandydatur.
Obecnie od 10/05/2016 do 31/08/2016 klaster prowadzi nabór do kolejnej grupy, której
członkami będą Restauracje i Hotele.

Grzegorz Górnik
Koordynator Klastra Gastronomicznego
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