
Powiatowy Program

Efektywne doradztwo 

zawodowe 

w Powiecie Średzkim



Doradztwo zawodowe w planach rozwojowych MEN

Dobra Zmiana
• wprowadzenie ramowych programów doradztwa 

zawodowego

• uwzględnienie tematyki doradztwa w podstawie 

programowej na każdym etapie edukacji

• obowiązek badania predyspozycji zawodowych 

uczniów przed wyborem ścieżki kształcenia      

w poradni psychologiczno-pedagogicznej



Istotne informacje o programie 

powiatowym

• Czas trwania: 3 lata

• Teren działania: Publiczne Szkoły Gimnazjalne 

i Ponadgimnazjalne w powiecie średzkim

• Realizator: Poradnia Psychologiczno 

Pedagogiczna w Środzie Wlkp. – doradcy 

zawodowi

• Koszty: 

Zatrudnienie doradców zawodowych - Starostwo 

powiatowe w Środzie Wlkp.

Dojazdy do szkół – samorząd lokalny



Założenia programu
Adresaci

Współpraca



Cele programu
1. Tworzenie systemu współpracy pomiędzy  instytucjami 

oświatowymi i instytucjami resortu pracy działającymi        w 
obszarze doradztwa zawodowego w powiecie średzkim;

2. Promowanie wśród uczniów aktywnej postawy w zakresie 
zdobywania wiedzy o zawodach, poznawanie przez nich 
swojego potencjału, dostarczanie informacji o  
możliwościach kształcenia, lokalnym rynku pracy oraz 
wspieranie w planowaniu własnych ścieżek edukacyjno-
zawodowych;

3. Wspieranie  rodziców  w zakresie udzielania pomocy 
dzieciom w podejmowaniu przez nich decyzji edukacyjno-
zawodowych oraz dostarczanie informacji o lokalnym rynku 
pracy;

4. Organizowanie działań wspomagających szkoły i nauczycieli 
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego



Odbiorcy - UCZNIOWIE

Rok 

szkolny

Szkoły 

gimnazjalne/powszechne

Szkoły ponadgimnazjalne

2016/2017
I G II G

III G

abiturienci
III ZSZ III LO III Tech

2017/2018
VII SP IIG

III G

abiturienci
III ZSZ III LO III Tech

2018/2019
VII SP

VIII SP

abiturienci

IIIG

abiturienci
III ZSZ III LO III Tech

Spotkania warsztatowe w szkołach



Odbiorcy - UCZNIOWIE

Spotkania warsztatowe w szkołach

Klasa Obszar tematyczny Spotkania w ramach 

g. obowiązkowych

Przy współpracy

I G Świat zawodów 10 godz.

w roku szkolnym

PUP, Cech Rzemiosł

II G Poznaję siebie 10 godz.

w roku szkolnym

III G

Planuję przyszłość zawodową

10 godz.

w roku szkolnym

PUP, Cech Rzemiosł,

szkoły kształcące 

w zawodzie

II/III ZSZ

Edukacja i Praca

10 godz.

w roku szkolnym PUPII/III LO

II/III Tech

• Konsultacje indywidualne w szkole

• Badanie predyspozycji zawodowych w poradni 



Odbiorcy - RODZICE

Rok szkolny Szkoły gimnazjalne /podstawowe
Szkoły 

ponadgimnazjalne

2016/2017

Rodzice uczniów

rozpoczynających naukę :  

Rola rodziców w 

podejmowaniu decyzji 

zawodowej dziecka z 

uwzględnieniem rynku 

pracy

Rodzice uczniów 

kończących 

szkołę: Oferta 

edukacyjno-

zawodowa dla 

młodzieży w 

powiecie 

średzkim

Rodzice uczniów 

kończących ZSZ, 

Tech, LO :

Oferta edukacyjno-

zawodowa

2017/2018

2018/2019

Termin 

spotkania
Początek roku szkolnego Koniec I  semestru ostatniej klasy 

Współpraca PUP
PUP, Cech Rzemiosł Różnych, OHP, 

szkoły kształcące w zawodzie

• Konsultacje indywidualne w szkole: po prelekcji 

• Konsultacje indywidualne w poradni – zgłoszenia indywidualne



Stworzenie Powiatowej Sieci współpracy i samokształcenia dla 

nauczycieli zajmujących się  doradztwem zawodowych w szkole.

• wypracowanie przykładowego WSDZ

• przygotowanie warsztatu pracy z doradztwa zawodowego dla 

wychowawców i przedmiotowców (scenariusze zajęć)

• propozycje wycieczek zawodoznawczych (zakłady pracy, rzemieślnicy)

• przygotowanie biblioteki audiowizualnej, informacji dla uczniów

• doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, doradców 

zawodowych obszarze doradztwa zawodowego w ramach konsultacji 

indywidualnych oraz spotkań grupowych (szkoleń, warsztatów)

• współpraca przy organizacji działań w ramach projektu

Forma pomocy: comiesięczne spotkania liderów WSDZ  z koordynatorem 

sieci w powiecie

Odbiorcy - NAUCZYCIELE



DZIAŁANIA DODATKOWE 

• Powiatowe Targi Pracy i Edukacji 

• Powiatowe konkursy promujące kształcenie zawodowe

• Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery

• Internetowe Targi Edukacji i Kariery  

• Elektroniczny Systemu Rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych w powiecie średzkim

• Informator dla kandydatów do szkół w Środzie 

Wielkopolskiej

• Powiatowe Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego 



POROZUMIENIE 
pomiędzy jednostkami z terenu powiatu 

średzkiego  

Starostwo Powiatowe

Gminy na terenie powiatu (szkoły)

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna

Powiatowy Urząd Pracy

Cech Rzemiosł Różnych

Ochotniczy Hufiec Pracy 




