
82 – 500 KWIDZYN   ul. Grudziądzka 8    tel./fax  55-279-21-19 
e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl;    www.pppkwidzyn.pl 

 
KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM 

 

Kto może skorzystać  
z indywidualnych konsultacji  
z doradcą zawodowym? 
Na konsultacje indywidualne zgłaszać 
mogą się uczniowie kwidzyńskich szkół 
ponadpodstawowych. Jeśli jesteś 
absolwentem, masz możliwość 
skorzystania z oferty spotkań 
indywidualnych do końca września  
w roku, w którym ukończyłaś/łeś szkołę. 
 

 
 
 

Jak umówić się na spotkanie?  

Aby umówić się na konsultacje, należy zadzwonić pod nr (55) 279 21 19 i umówić 

termin oraz godzinę spotkania. 

Konsultacje indywidualne odbywają się na terenie Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8 – w ramach dyżurów doradców 

zawodowych: 

 

p. Jolanta Bryłka                    poniedziałek: 13.30-18; wtorek: 13.00 – 15.00                                 

p. Sylwia Więckowska           wtorek: 15.00 – 18.00  

 

Jest to bezpłatna forma wspierania uczniów szkół ponadpodstawowych w procesie 

planowania kariery edukacyjno-zawodowej.  

 

 
 



Przebieg spotkania 
 
Spotkanie z doradcą zawodowym to przede wszystkim rozmowa, w czasie której 
będziesz miała/miał możliwość określenia swoich zainteresowań, umiejętności, 
zasobów, celów do realizacji. Doradca zawodowy pomoże Ci, na podstawie 
uzyskanych od Ciebie informacji, określić obszary edukacyjno-zawodowe, wokół 
których możesz planować swoją przyszłość edukacyjno-zawodową. W trakcie 
rozmowy będziesz mogła/mógł również zweryfikować swoją wiedzę na temat rynku 
pracy, uczelni wyższych lub innych zagadnień, które Cię interesują. 
 
Podczas konsultacji istnieje możliwość określenia Twoich predyspozycji zawodowych 
za pomocą testów i kwestionariuszy. Musisz jednak pamiętać, że konsultacja  
w zakresie doradztwa zawodowego nie ogranicza się wyłącznie do testów (są one 
stosowane przez doradcę zawodowego wówczas, gdy uzna on, że jest to 
rzeczywiście potrzebne). Wyniki kwestionariuszy należy potraktować jako 
dodatkową informację, którą możesz uwzględnić w planowaniu kariery edukacyjno-
zawodowej. 
 
W planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej bardzo ważne jest Twoje 
zaangażowanie i motywacja do działania. Może się zdarzyć, że konsultacja 
przybierze formę kilku spotkań, jest to uzależnione od indywidualnego 
zapotrzebowania ucznia oraz doradcy zawodowego. Konsultacja trwa zazwyczaj od 
1,5 – do 2h i, jak wyżej wspomniano, odbywa się w siedzibie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 8. 
 

Jak przygotować się do spotkania z doradcą? 
 

Warto, abyś przygotowała/przygotował się do konsultacji z doradcą zawodowym. 
Pamiętaj, że jest to przede wszystkim rozmowa. Zastanów się, nad jakim obszarem 
chciałbyś szczególnie się skupić podczas konsultacji. Możesz przygotować notatki, 
mapę myśli, pytania do doradcy. 
 
 

 

 

Opracowała Jolanta Bryłka – doradca zawodowy 

Inspiracją do opracowania formy indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym był materiał CDZDM 


