
Powiatowe   Punkty  
Doradztwa Edukacyjno-

Zawodowego 

przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 
im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka„

w Busku-Zdroju
oraz 

przy  Szkole  Podstawowej
im.  Armii Krajowej w Cieszkowach

Powiat kazimierski



Powołanie Powiatowych Punktów
Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego 

Plakaty informacyjne, gabloty, 
pomieszczenie, informacja na 

stronie internetowej szkoły



Tworzenie sieci współpracy 
nauczycieli doradców zawodowych
Ogółem współpracujemy z  29 szkołami.  Są to:
―27 szkoły publiczne, 2 szkoły niepubliczne;
―14 szkół podstawowych, 8 szkół 

ponadpodstawowych;
― 1 szkoła specjalna i 2 ośrodki szkolno-

wychowawcze. 



Podjęte działania

SZKOLENIA DLA RODZICÓW
Postawy rodziców a wybory edukacyjne uczniów
Współczesny rynek pracy
Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
Oferta edukacyjna na terenie województwa 

świętokrzyskiego



Współpraca z Rodzicami 

Potrzeby zgłaszane przez rodziców:
• Badanie predyspozycji zawodowych uczniów klas 

ósmych szkół podstawowych.
• Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych  

w roku szkolnym 2019/2020. 
• Szukanie szkół  dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.
• Informacje na temat dalszych możliwości 

kształcenia w kraju i zagranicą – zasady rekrutacji, 
możliwości dofinansowania.



Spotkania informacyjne
dla rodziców i uczniów

OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI 
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI



Wycieczki zawodoznawcze

Wycieczka do nadleśnictwa- poznanie środowiska 
pracy leśników [jesień 2019r.]



„Myśl kreatywnie– działaj aktywnie”
Warsztaty 



„Myśl kreatywnie– działaj aktywnie”



Mam wiele talentów!

• Szkolenia nauczycieli-kompetencje 
przedsiębiorcze



Mam wiele talentów!

Projekt
Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych        

i społecznych w Szkole Podstawowej                     
w Cieszkowach  



Rezultaty projektu
 Nawiązanie  współpracy nauczycieli w zakresie planowania 

kariery edukacyjno-zawodowej uczniów

 Powołanie zespołu wychowawców, którzy  realizowali 
dodatkowe zadania związane z doradztwem zawodowym 
we wszystkich klasach

 Stworzenie bazy materiałów dla wychowawców

 Wzmocnienie poczucia wartości młodych ludzi
Rodzice
 Mają wiedzę na temat
dalszej ścieżki kształcenia dziecka



Podjęte działania

Propagowanie udziału:
• W Powiatowych Targach Edukacyjnych
• w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery
• w Tygodniu Wolontariatu
• w Tygodniu Przedsiębiorczości
• w projektach organizowanych

przez Wojewódzki Urząd Pracy 
(dla szkół ponadpodstawowych)



POWIATOWE TARGI 
EDUKACYJNE  2020



Podjęte działania

• Bank Ćwiczeń
Propozycje tematów:
-Mądrze zaplanuj swoją przyszłość- wprowadzenie.
-Moje mocne i słabe strony- style uczenia się.
-Mój system wartości.
-Moje plany na przyszłość- piszę list do siebie.
-Kwestionariusz zainteresowań zawodowych.
-Poznajemy świat zawodów. 
-Zawodoznawcze kalambury. Zawody wymierające, 

zawody przyszłości. Zawody naszych Rodziców.



25.03- wprowadzenie zdalnego 
nauczania

Zdalne nauczanie wymaga
nowych narzędzi i zasobów

do prowadzenia zajęć online.



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 
WSPIERAJACYMI PRACĘ PPDE-Z

 Kuratorium Oświaty w Kielcach

 Psycholog i pedagog szkolny 

 Wychowawcy 

 Lokalni biznesmeni

 Przedstawiciele Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej,                
w Busku-Zdroju i Kielcach

 Doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery                
w Kielcach i Busku-Zdroju

 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości – program 
Zostać przedsiębiorczym

 Ośrodek Rozwoju Edukacji – baza materiałów



SZKOLENIA DLA DORADCÓW

POZOSTAŁE SZKOLENIA:
https://www.youtube.com/channel/UCLQ-vlgtsnzWs9iXbXGB-5A



SPOTKANIA DLA UCZNIÓW



Szkolenia dla rodziców



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 
WSPIERAJACYMI PRACĘ PPDE-Z

Stała współpraca z 
PODiDN w Busku-Zdroju 
zapewnia nauczycielom 
zdobycie dodatkowych 
kwalifikacji w zakresie 
doradztwa zawodowego



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 
WSPIERAJACYMI PRACĘ PPDE-Z



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 
WSPIERAJACYMI PRACĘ PPDE-Z



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 
WSPIERAJACYMI PRACĘ PPDE-Z



Wnioski do pracy
• Współpraca doradców w województwie                                 

w ramach lokalnej sieci współpracy pozwala                       
na lepszą, efektywniejszą realizację zadań doradczych 
w szkołach.

• Na prośbę doradców zawodowych  rozpoczęto 
tworzenie międzyszkolnego  forum dyskusyjnego  
wokół tzw. Dobrych praktyk w doradztwie zawodowym 
– wymiana doświadczeń.

• Zdalne nauczanie wymaga nowych narzędzi i zasobów 
do prowadzenia zajęć online.



Rekomendacje
• Kontynuowanie współpracy doradców ze szkół 

podstawowych z doradcami ze szkół 
ponadpodstawowych.

• Zorganizowanie pomocy dla nauczycieli,                   
którzy od nowego roku szkolnego2020/21               
rozpoczną pracę jako doradcy zawodowi.

• Kontynuowanie międzyszkolnego forum dyskusyjnego 
wokół tzw. Dobrych praktyk w doradztwie zawodowym  
oraz banku ćwiczeń na poszczególne etapy kształcenia  
z uwzględnieniem zdalnego nauczania.



Dziękujemy  za uwagę

Beata Buła
Koordynator Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

przy  Szkole  Podstawowej
im.  Armii Krajowej w Cieszkowach

Powiat kazimierski

Ewa Czerwińska
Koordynator Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3
im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka„

w Busku-zdroju
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