
 

 

Dobra współpraca  

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

z Powiatowym Urzędem Pracy 

na wagę trafnych wyborów edukacyjno  - zawodowych 

młodzieży klas gimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego 
 

Jaki jest cel współpracy? 

Powiatowy Ośrodek Kariery działający przy Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie od wielu lat współpracuje  

z Powiatowym Urzędem Pracy w Kwidzynie.  

Z literatury, różnorodnych badań i analiz dotyczących 

zapotrzebowania uczniów/absolwentów na informację zawodową 

wynika, że ta grupa młodzieży wielokrotnie nie ma wiedzy na temat tego, 

jakie wsparcie może uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz  

do czego ta instytucja może być przydatna. 

Współdziałanie PPP z PUP ma na celu m.in. wyposażenie uczniów w wiadomości  

na temat działalności oraz oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.  

Doświadczenie podpowiada, że pozyskanie tej wiedzy na etapie szkoły gimnazjalnej 

pozwoli młodzieży na jej utrwalenie i zastosowanie w przypadku konieczności radzenia sobie 

w sytuacji pozostania bez zatrudnienia.  

 

Słowo wstępu – od czego zaczynamy? 

 Doradca zawodowy Powiatowego Ośrodka Kariery 

działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Kwidzynie, w ramach oferty poradni na dany rok 

szkolny, informuje specjalistów ze szkół (pedagogów, 

psychologów, liderów doradztwa w szkołach)  

o możliwości skorzystania ze spotkania gimnazjalistów  

z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy  

w jego siedzibie.  



Warsztaty/spotkania prowadzone są przez doradców zawodowych PUP. W tym roku 

prowadziły je Panie: Monika Oleszczak, Beata Ansion, Monika Nowaczyk – Gościniak.  

W bieżącym roku szkolnym z ww. oferty skorzystali gimnazjaliści klas trzecich z Ryjewa, 

Nowego Dworu, Licza, Wandowa, Trumiejek, Rodowa oraz Zespołu Szkół Gimnazjalnych  

w Kwidzynie będący pod opieką opiekunów. Uczniowie odwiedzili Salę Informacji Zawodowej 

PUP w lutym 2018r. 

  

PUP dla absolwentów. O czym warto wiedzieć? 

 Podczas spotkań / warsztatów 

doradcy zawodowi wielokrotnie 

akcentowali, że z usług PUP mogą 

korzystać: osoby pełnoletnie, 

pozostające bez zatrudnienia w tym 

m.in. absolwenci, osoby nieposiadające 

kwalifikacji zawodowych.  

Warto wyszczególnić formy 

wsparcia wymieniane oraz omówione 

przez doradców zawodowych, z których 

mogą korzystać np. absolwenci. Są to: 

• staże, 

• refundacja wynagrodzeń i składek dla osoby do 30 roku życia, 

• bony szkoleniowe, 

• dotacje (dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej), 

• oferty pracy, 

• kursy zawodowe, 

• szkolenia ogólnorozwojowe (komputerowe, przedsiębiorczości, prawa jazdy) 

• poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe). 

 

Od aktywizacji grupowej do aktywizacji zawodowej 

  Doradcy zawodowi przygotowali dla 

gimnazjalistów ćwiczenia, dzięki którym możliwe 

było uporządkowanie wiedzy młodzieży 

dotyczącej chociażby czynników warunkujących 

trafny wybór szkoły/zawodu. Ponadto grupy 

uczniów, poprzez wypełnienie testu, mogły 

sprawdzić swoje zainteresowania, których wyniki 

były omówione na forum grupy oraz poznać swoje 

wartości w kontekście wyborów edukacyjno-

zawodowych. 



Wartość dodana współpracy PPP z PUP  

  Dodatkową korzyścią wizyty 

gimnazjalistów w PUP była możliwość 

zwiedzenia najważniejszych miejsc PUP. 

Młodzież poznała procedury rejestracji 

osoby bezrobotnej, czy poszukującej pracy. 

Mamy nadzieję, że nasi gimnazjaliści nie 

będą musieli korzystać z usług PUP. Jednakże 

życie pisze rożne scenariusze. Gimnazjaliści 

otrzymali instruktarz w przypadku 

konieczności zarejestrowania się w PUP. 

Wiedzą, że niezbędne jest wypełnienie 

stosownego formularza, na podstawie 

którego ustalony zostanie ich status na rynku pracy. Każda osoba chcąca się zarejestrować 

powinna podać następujące informacje: 

• dane osobowe i adresowe, 

• posiadane kwalifikacje (wykształcenie, 

zawody, uprawnienia, umiejętności,  

języki obce), 

• stopień niepełnosprawności  

(jeśli dotyczy), 

• okresy zatrudnienia oraz inne okresy 

mające wpływ na prawo do zasiłku, 

• informacje o członkach rodziny, 

• preferencje dotyczące pracy. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie serdecznie dziękuje 

Dyrektorowi PUP za owocną, wieloletnią współpracę, licząc na jej trwałe podtrzymanie oraz 

dynamiczny rozwój, a są już pomysły na nowe inicjatywy!  

 

 

Opracowała Jolanta Bryłka – doradca zawodowy POK 

  


