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Propozycje dla uczniów, rodziców oraz wychowawców i nauczycieli szkół 
gimnazjalnych Kwidzyna i Powiatu Kwidzyńskiego: 

uczniów kl. I i II gim. z doradcą zawodowym POK

Warsztaty dla uczniów kl. III gim. z doradcą zawodowym POK

Konsultacje indywidualne dla uczniów na terenie PPP w Kwidzynie w ramach 
y zawodowego (czwartek,  14.00 - 17.00). 

Konsultacje indywidualne dla uczniów kl. III gim. na terenie szkół
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu). 

Konsultacje indywidualne dla uczniów III klas gim. z problemami 

 w Kwidzynie, w ramach dyżuru doradcy
17.00). 

Warsztaty dla uczniów kończących naukę w Zespole Szkół Gimnazjalnych 

Zajęcia/warsztaty dla uczniów kl. III gim. szkolnictwa specjalnego.

Spotkania uczniów kl. III gim. z: 
pracodawcami na terenie zakładów rzemieślniczych, 
nauczycielami nauki zawodu na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Praktycznego, gdzie odbywają się praktyki zawodowe, 
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- przedstawicielami zawodów wymagających wykształcenia średniego  
  i wyższego. 

 
 Spotkanie uczniów kl. III gim. z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu 

Pracy.  
 

 Konsultacje indywidualne dla rodziców, wychowawców, nauczycieli oraz osób 
zajmujących się w szkole doradztwem edukacyjno-zawodowym. 
na terenie PPP w Kwidzynie w ramach dyżuru doradcy zawodowego (czwartek, 
14.00 - 17.00). 

 Prelekcje dla rodziców uczniów kl. III gim. dotyczące wyboru przez ich dzieci 
ścieżki kształcenia po gimnazjum.  

2. Propozycje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
 

 Konsultacje indywidualne w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego 
na terenie PPP w Kwidzynie w ramach dyżuru doradcy zawodowego 
(czwartek, 14.00 - 17.00), 

 
 Spotkania uczniów z przedstawicielami zawodów wymagających 

wykształcenia średniego i wyższego. 
 

 Warsztaty, wg zapotrzebowania. 
 

3. Tematyka  spotkań (prelekcje, warsztaty) 
 
a. dla rodziców i nauczycieli:   

 
 Prelekcje dla rodziców uczniów kl. III gim. dotyczące wyboru przez ich dzieci ścieżki 

kształcenia po gim. „Moje dziecko wybiera szkołę/zawód”. 
 Prelekcja dla rodziców i nauczycieli „Oferta kształcenia ponadgimnazjalnego  

w szkołach powiatu kwidzyńskiego na rok szkolny 2017/18  - realizacja po 21 marca 
2017r. 

 
b. dla młodzieży 
 

 kl. I i II gim. spotkania informacyjne, mające na celu m.in. uświadomienie ważności 
doradztwa edukacyjno-zawodowego, propagowanie znaczenia i korzyści płynących  
z doradztwa (1 godz. lekcyjna). 

 kl. III gim. „Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej” (2 godz. lekcyjne). 
 kl. III gim. „Co dalej gimnazjalisto?” (2 godz. lekcyjne) 
 kl. III ZSG w Kwidzynie „Wybór zawodu i skuteczne metody poszukiwania pracy”  

(2 godz. lekcyjne). 
 kl. III ZSS  w Kwidzynie „Wybór zawodu po gimnazjum” (2 godz. lekcyjne). 
 Szkoły ponadgimnazjalne „Tajemnica sukcesu. Jak świadomie planować swoje życie 

zawodowe i osobiste” (2 godziny lekcyjne). 
 
 



 
 
4. Inne formy pracy: 
 
 

 Udział doradcy zawodowego w Kwidzyńskich Targach Edukacyjnych.  
 

 
 Cykliczne spotkania z pedagogami/osobami zajmującymi się w gimnazjum 

doradztwem zawodowym (przekazywanie bieżących informacji, wymiana 
doświadczeń).  

 
 

 Wsparcie firm korporacyjnych w organizowaniu spotkań (na terenie zakładów 
pracy) dla gimnazjalistów w ramach gromadzenia wiedzy o zawodach 
„Poznaję zawody”. 

 
 Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli w poradni.  

 
Opracowała Jolanta Bryłka – doradca zawodowy POK 

 
 
 
 
 


