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Relacja ze spotkania Kwidzyńskiej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych  

26.09.2018r. 
 

            Po wakacyjnej przerwie nadszedł czas na pierwsze spotkanie SIECI 

działających w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, w tym 

Kwidzyńskiej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych. Spotkanie odbyło się  

w siedzibie poradni.  

           Otworzyła je Dyrektor poradni Pani Ewa 

Wojtaś – Śmiejkowska. Grono specjalistów 

szkolnych: pedagogów, psychologów, 

doradców zawodowych – w pierwszej część 

spotkania - uzyskało informacje dotyczące 

oferty poradni wraz z ulotką oraz terminarzem 

spotkań na rok szkolny 2018/2019. 

Szczegółowe dane z omówieniem wielu 

działań zaprezentowała Pani Magdalena Gulgowska – pedagog poradni. 

 

          Druga cześć spotkania adresowana była do doradców zawodowych ze szkół. 

Wśród zaproszonych gości  - jednocześnie prelegentów - znalazła się Pani Monika 

Miler z Hufca Pracy. W ciekawy sposób opowiedziała o zadaniach oraz ofercie 

Kwidzyńskiego Hufca Pracy. Tym 

sposobem nawiązaliśmy 

współpracę z kolejnym 

podmiotem (OHP) i zyskaliśmy 

nowego partnera wspierającego 

KSDEZ w działaniach 

dotyczących rozwoju doradztwa 

zawodowego w naszym 

powiecie.  

 



 

 O postępach w realizacji projektu: „Podniesienie jakości szkolnictwa 

zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” 

opowiedziała Pani Aneta Mroczko – kierownik projektu. 

 Wydarzenia i aktualności to kolejny punkt spotkania prezentowany przeze 

mnie. Zachęcałam doradców zawodowych do udziału w różnych formach rozwoju 

zawodowego (szkoleniach, seminariach, warsztatach) proponowanych przez 

instytucje działające w obszarze doradztwa zawodowego. 

 

Nie zabrakło ewaluacji działań 

KSDEZ dotyczącej roku szkolnego 

2017/2018. Przygotowane ćwiczenie 

pozwoliło błyskawicznie zbadać 

obszar wiedzy, w których doradcy 

zawodowi radzą sobie bardzo dobrze 

oraz ten, nad którym wspólnie 

musimy pracować.  

 

 

 

  

„Co nowego w doradztwie? Garść informacji o przepisach prawa i nie tylko” 

 to następny temat prezentowany przeze mnie. Uczestnicy mieli możliwość uzyskać 

bieżące informacje dotyczące zmian  

w doradztwie zawodowym, szczególnie  

w szkołach nowego ustroju. Utrwalili  

i uporządkowali m.in. wiadomości 

dotyczące from doradztwa zawodowego 

w szkołach nowego ustroju oraz wiedzę 

z zakresu ścieżek kształcenia dla szkół 

starego i nowego ustroju.  

 

 

 

 



 

Rekrutacja 2019/2020 to ważny 

temat, którego nie zabrakło na spotkaniu. 

Wiemy, gdzie możemy poszukiwać tych 

informacji (www.men.gov.pl/rekrutacja)  

i jak z nich korzystać.  

 

 

 
 

 
Opracowała Jolanta Bryłka – doradca zawodowy POK, 

powiatowy doradca konsultant 


