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            Kwidzyńska Sieć Doradców Edukacyjno – 

Zawodowych nie ustaje w działaniach. Zgodnie  

z planem szóste już -w tym roku szkolnym- spotkanie 

odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Kwidzynie. Jak zawsze, było uroczyście, 

inspirująco i przede wszystkim merytorycznie! 

Tym razem na ręce Dyrektora  

ZSP 1 w Kwidzynie Pana Wiesława Kity 

– jako KSDEZ składamy serdeczne 

podziękowania za możliwość 

zorganizowania spotkania dla szkolnych 

doradców zawodowych w miejscu, gdzie 

na co dzień młodzież odbywa 

kształcenie. Dziękujemy za uroczyste 

otwarcie spotkania, ale przede wszystkim 

za ważne informacje dot. rozwoju szkoły w kontekście jej udziału w projekcie unijnym 

„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa 

zatrudnialność uczniów”. (Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020). 

Ogromne zainteresowanie wśród uczestników spotkania wzbudził temat 

związany z ofertą kształcenia szkoły, który zaprezentowała Pani Katarzyna Opacka – 

pedagog szkolny ZSP 1, posiadająca kwalifikacje z doradztwa zawodowego.   



 

Doradcy zawodowi skrupulatnie notowali informacje dotyczące kierunków 

kształcenia z poziomu technikum, jakie przygotowane są dla przyszłych absolwentów 

szkół podstawowych i ostatniego rocznika oddziałów gimnazjalnych na rok szkolny 

2019/2020. Są to: dla absolwentów kl. ósmych:  technik logistyk, technik 

informatyk, technik ekonomista; dla absolwentów gimnazjum: technik logistyk, 

technik informatyk, technik organizacji reklamy. Czy proponowane kierunki 

zostaną zatwierdzone 

dowiemy się najpewniej  

w marcu 2019r.  

 

Wartością dodaną spotkania była możliwość 

„zwiedzenia” szkoły. Doradcy zawodowi mogli 

przekonać się, jak wyposażone są sale lekcyjne,  

w których odbywa się kształcenie. Pani Opacka mocno 

zaakcentowała fakt, że w szkole zamontowano windę, 

która umożliwi uczniom niepełnosprawnym 

kształcenie w wymarzonym 

zawodzie.  

Szkolny Punkt 

Informacji i Kariery (SPInKA) 

mieszczący się w ZSP 1 

Bibliotece szkolnej   

to kolejne miejsce, które 

odwiedzili specjaliści ze szkół. 

„To dobry pomysł, aby 



 

spotkania odbywały się w szkołach” – wielokrotnie powtarzali uczestnicy. 

„Zdecydowanie łatwiej prowadzić lekcje, kiedy można opowiedzieć uczniom,  

o szkole – ofercie kształcenia, warunkach nauki, wyposażeniu sal (…), kiedy 

samemu się to zobaczy”. 

Po zwiedzeniu szkoły Pani Ewa Wojtaś Śmiejkowska – dyrektor Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie poinformowała SIECIOWCÓW  

o przygotowaniach Powiatu Kwidzyńskiego do organizacji Targów Edukacyjnych  

i Targów Pracy, planowanych w marcu 2019r. oraz o możliwości udziału doradców 

zawodowych w szkoleniu „Zintegrowany System Kwalifikacji” organizowanym przez 

IBE, które może się odbyć po raz kolejny w Kwidzynie.  

Wydarzenia i aktualności w doradztwie 

zawodowym to ostatni punkt spotkania (J. Bryłka).  

A w nim garść informacji o:  

 ZARZĄDZENIU Nr  4 /2019 POMORSKIEGO 

KURATORA OŚWIATY  

z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych 

oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w 

województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020 www.kuratorium.gda.pl 

 Nowych rozporządzeniach:  

o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego. 

o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia  

w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego. 

 Konferencji: „Doradztwo zawodowe w Powiecie Kwidzyńskim – o dobrych 

praktykach” (1 kwietnia 2019r., Kwidzyński Park Naukowo –Technologiczny). 



 

 Szkoleniu: NOWE W SZKOLE, czyli zmiany w kształceniu zawodowym  

od września 2019”  Prowadzący: dr Danuta Oleksiak  

(1 kwietnia 2019r., Kwidzyński Park Naukowo –Technologiczny).  

 Szkoleniu: „Kompetencje przyszłości. Jak je rozwijać?” 

28.05.2019r.; Prowadzący: doradcy zawodowi WUP Gdańsk.  

 
 
 
 
 
 

Opracowała Jolanta Bryłka – doradca zawodowy POK, 
powiatowy doradca konsultant 


