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Kwidzyńscy

Doradcy

zawodowi

po

raz

kolejny –piąty w bieżącym roku szkolnym- licznie
uczestniczyli spotkaniu SIECI. Tym razem spotkanie
miało

miejsce

Zawodowego

i

w

Centrum

Ustawicznego

Kształcenia
w

Kwidzynie,

a dokładnie w Centrum Kształcenia Praktycznego
przy ulicy Ogrodowej 6a, tj. w miejscu, gdzie uczniowie tej szkoły odbywają praktyki.
Otwarcia dokonał Dyrektor szkoły Pan Dariusz Wichowski, który serdecznie
przywitał uczestników zapraszając ich jednocześnie do poznania oferty kształcenia
CKZiU oraz zwiedzenia pracowni, w których odbywają się praktyki na poziomie
kształcenia

w

zasadniczej

zawodowej

(ostatni

rocznik),
szkole

szkole

branżowej
I

stopnia

oraz

technikum.
Więcej szczegółowych
informacji

o

ofercie

kształcenia szkoły przekazała Pani
Jolanta Faryna – doradca zawodowy
CKZiU.

Przygotowana

przez

ww.

specjalistę prezentacja multimedialna koncentrowała się m.in. na omówieniu
kierunków kształcenia w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik
mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W merytorycznie przekazanych
informacjach wielokrotnie padał akcent
na dynamiczną, prężną współpracę
CKZiU z kwidzyńskimi firmami, które
wspierają szkołę i gwarantują pracę jej
absolwentom, jak również fundują, dla
najlepszych uczniów, stypendia.

Został

podkreślony

fakt,

że uczniowie kształcący się w zawodzie
technik

elektronik

są

objęci

klasą

patronacką (Lacroix Electronisc).

Niezwykle cennym doświadczeniem
dla doradców zawodowych, szczególnie
ze szkół podstawowych, była możliwość
zwiedzenia

szkoły.

poznawania

oferty

uczestników

spotkania

To

tej

formy

CKZiU

zachęcił

Pan

Grzegorz

Giersz – kierownik praktyk CKP i nauczyciel przedmiotów zawodowych w jednej
osobie, który oprowadził doradców zawodowych po szkole.
Jedna z uczestniczek po spotkaniu SIECI w CKP tak napisała: Dziękuję. (…)
„To był bardzo dobry sposób, aby zrobić spotkanie doradców w tym miejscu.
Szczególnie, tych ze szkół podstawowych, którzy dotąd ze szkolnictwem
zawodowym mieli mało wspólnego. Dla mnie było to bardzo cenne spotkanie”.
Takich informacji zwrotnych było wiele, można je uznać za ewaluację spotkania.
Doradcy zawodowi ze szkół ponadgimnazjalnych i ogólnokształcących wyrażają
zainteresowanie

zorganizowaniem

podobnego

spotkania

w

swojej

szkole.

Po krótkiej przerwie na kawę doradcy
zawodowi zostali zaproszeni na drugą część
spotkania, która dotyczyła rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych/
powiatu

ponadpodstawowych

kwidzyńskiego

na

rok

szkolny

2019/2020. Pani Ewa Wojtaś Śmiejkowska –
dyrektor

Poradni

Psychologiczno

– Pedagogicznej w Kwidzynie poinformowała
specjalistów o przygotowaniach Powiatu Kwidzyńskiego do rekrutacji na nowy rok
szkolny.
Aby oferta była dostosowana do potrzeb uczniów (absolwentów klas ósmych
oraz
o

absolwentów

przeprowadzeniu

oddziałów
ankiety.

gimnazjalnych)

Dyrektor

PPP

Powiat

szczegółowo

zdecydował

omówiła

ankietę,

podkreślając, iż uczniowie przed jej wypełnieniem powinni przypomnieć sobie ofertę
kształcenia zawodowego (na poziomie technikum i branżowej szkoły I stopnia).
W związku z powyższym Powiat Kwidzyński przygotował prezentację, którą
specjaliści powinni zaprezentować uczniom przed wypełnieniem ankiet (prezentacja
również została szczegółowo omówiona).
Wydarzenia i aktualności w doradztwie zawodowym to ostatni punkt
spotkania (J. Bryłka). A w nim garść informacji o:
 rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2019/2020 (MEN),
 Ustawie z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe,
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
 zapisach w STATUCIE szkoły dotyczących realizacji Wewnątrzszkolnego
Systemu Doradztwa / Programu realizacji
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
(przekazanie wzorów do wykorzystania),
 szkoleniu ze Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji prowadzonym przez IBE
25 lub 29.01.2019r.– dla zainteresowanych.

Na koniec, w imieniu
wszystkich doradców
zawodowych tworzących
SIEĆ kierujemy
podziękowania na ręce
Pana DYREKTORA
CKZiU oraz wszystkich
osób zaangażowanych
za serdeczne przyjęcie,
dużą dawkę praktycznej
wiedzy oraz możliwość
zwiedzenia szkoły.

Opracowała Jolanta Bryłka – doradca zawodowy POK,
powiatowy doradca konsultant

