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OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KWIDZYNIE  

W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO  

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie udzielają 

pomocy uczniom w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej, jak również 

rodzicom, szkolnym specjalistom (głównie doradcom zawodowym, pedagogom, 

psychologom) oraz nauczycielom w zakresie wspierania młodzieży w procesie planowania 

przyszłości zawodowej. 

I.  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

Kl. VIII 

1. „Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej”. 
(Warsztaty. 2 godziny lekcyjne na oddział). 

 

2. „Ósmoklasisto – co po szkole podstawowej? O typach szkół i ścieżkach kształcenia”. 

(Zajęcia informacyjne. 1 godzina lekcyjna na oddział). 

 

3. „Procedura rekrutacyjna do szkół ponadpodstawowych z elementami oferty 

edukacyjnej powiatu  kwidzyńskiego”. 

 (Zajęcia informacyjne. 1 godzina lekcyjna na oddział). 

4. ”Czynniki wyboru drogi edukacyjno-zawodowej” 

  (Warsztaty. 2 godziny lekcyjne na oddział). 

5. „Poznajemy zawody”. Spotkania z przedstawicielami zawodów dla uczniów. kl. VIII 

szkół podstawowych.  

6. „Inne tematy” – zgodnie z zapotrzebowaniem grup, po wcześniejszym uzgodnieniu  

              z  doradcą zawodowym. 

        Kl. VIII SOSW  w Barcicach  
„Wybór zawodu po podstawówce”  

(1 lub 2 godz. lekcyjne). 

        

 



       7.  „Targi Edukacyjne i Targi Pracy” – stoisko PPP (możliwość umówienia  

się na indywidualną konsultację oraz uzyskania informacji zawodowej i edukacyjnej).  

        8. Konsultacje indywidualne na terenie poradni – w ramach dyżurów doradców 

              zawodowych: 

wtorek w godzinach od        15.00 – 18.00 (p. Sylwia Więckowska) 

 

wtorek w godzinach od        16.30 – 18.00 (p. Jolanta Bryłka) 

czwartek w godzinach od     13.30 – 18.00 (p. Jolanta Bryłka) 

 

Po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu/godziny spotkania  

(55) 279-21-19 

 

II. DLA RODZICÓW 
1. „System szkolnictwa w Polsce. Jaki typ szkoły jest odpowiedni dla mojego dziecka? 

Prelekcje dla rodziców uczniów klas VII szkół podstawowych. 

 

2.  „Świadomie wspieram dziecko w jego wyborach edukacyjno-zawodowych”. 

Prelekcja dla rodziców uczniów kl. VIII szkół podstawowych dotyczące wyboru przez 

ich dzieci szkoły/zawodu. 

 

3. „Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej” 

Prelekcja dla rodziców uczniów kl. VIII szkół podstawowych dotyczące wyboru przez 

ich dzieci szkoły/zawodu. 

 

4. „Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych z elementami oferty edukacyjnej 

powiatu kwidzyńskiego”.  

Prelekcje dla rodziców uczniów szkół podstawowych oraz specjalistów ze szkół  

– w ramach spotkań otwartych na terenie poradni. 

 

5. Konsultacje indywidualne na terenie poradni – w ramach dyżurów doradców  

zawodowych: 

wtorek w godzinach od        15.00 – 18.00 (p. Sylwia Więckowska). 

 

wtorek w godzinach od        16.30 – 18.00 (p. Jolanta Bryłka). 

czwartek w godzinach od     13.30 – 18.00 (p. Jolanta Bryłka). 

 

Po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu/godziny spotkania  

(55) 279-21-19. 

 

 



III. DLA SPECJALISTÓW SZKOLNYCH / NAUCZYCIELI 

 
1. Warsztaty, prelekcje, wykłady dla doradców zawodowych/szkolnych specjalistów 

w ramach działania Kwidzyńskiej Sieci Doradców Edukacyjno-Zawodowych. 

(Tematyka z zakresu doradztwa zawodowego zgodna z zapotrzebowaniem 

nauczycieli doradców zawodowych, pedagogów, psychologów). 

 

 

2. Konsultacje indywidualne na terenie poradni – w ramach dyżurów doradców  

zawodowych: 

wtorek w godzinach od        15.00 – 18.00 (p. Sylwia Więckowska). 

 

wtorek w godzinach od        16.30 – 18.00 (p. Jolanta Bryłka). 

czwartek w godzinach od     13.30 – 18.00 (p. Jolanta Bryłka). 

 

Po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu/godziny spotkania  

(55) 279-21-19. 

 

IV. STRONA INTERNETOWA PPP W KWIDZYNIE,  

ZAKŁADKA „DORADZTWO ZAWODOWE” 

 

Zachęcamy także do korzystania z naszych zasobów na stronie 

Internetowej PPP, zakładka DORADZTWO ZAWODOWE 

Znajdują się tam przydatne informacje dla uczniów, rodziców, 

szkolnych specjalistów oraz nauczycieli. Można je wykorzystać  

w bezpośredniej pracy z uczniem/dzieckiem. 

 

 

Oprac. Jolanta Bryłka – doradca zawodowy 


