
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku 

OFERTA W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

PRACA Z UCZNIEM: 

PRACA GRUPOWA W SZKOŁACH 

 Spotkania informacyjne, wykłady, warsztaty dla uczniów klas VIII Szkoły 

Podstawowej. 

 Spotkania informacyjne, wykłady, warsztaty dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

 Spotkania informacyjne, wykłady, warsztaty dla uczniów klas maturalnych 

szkół ponadpodstawowych. 

PRACA GRUPOWA W PORADNI 

 Zajęcia przygotowujące do podjęcia decyzji zawodowej i edukacyjnej „Jestem 

gotowy do podjęcia decyzji zawodowej” dla uczniów klas VII i VIII szkół 

podstawowych (spotkania poświęcone na poznanie siebie, swoich mocnych 

stron, zebranie informacji zawodowej i edukacyjnej, podjęcie świadomej 

decyzji przez uczniów). 

 Zajęcia przygotowujące do podjęcia decyzji zawodowej i planowania ścieżki 

edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych (spotkania poświęcone 

na zebranie informacji zawodowej i edukacyjnej, podjęcie trafnej decyzji 

edukacyjno-zawodowej przez uczniów). 

PRACA INDYWIDUALNA W PORADNI 

 Diagnoza zainteresowań, potrzeb i predyspozycji uczniów szkół podstawowych 

i szkół ponadpodstawowych, możliwość zdobycia informacji o zawodach, 

możliwościach kształcenia, rynku pracy – i na tej podstawie podjęcie decyzji 

o wyborze zawodu i zaplanowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej. 

 Konsultacje dla uczniów – udostępnianie informacji zawodowej i edukacyjnej, 

udzielanie porad. 

Szczególną opieką objęci zostaną uczniowie z problemami zdrowotnymi – 

indywidualne konsultacje, diagnoza pod kątem wyboru zawodu, szkoły i kierunku 

dalszej nauki odpowiedniego do stanu zdrowia oraz opinii dla uczniów 

z ograniczonymi możliwościami wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 

zdrowia, wydawanych przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych w Kraśniku. 



Opieką objęci uczniowie z problemami w nauce – otrzymają pomoc w podjęciu 

właściwych decyzji zawodowych i edukacyjnych, informacje o możliwościach 

kształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych na miarę własnych możliwości. 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 Indywidualne konsultacje z rodzicami w poradni oraz w szkołach – głównie 

na temat możliwości dalszego kształcenia, zainteresowań które wykazują 

ich dzieci, ich predyspozycji, preferencji zawodowych, podejmowanych decyzji 

o dalszym kształceniu. Udzielanie informacji o szkołach, kierunkach 

kształcenia, możliwościach odbycia praktyk, zasadach i kryteriach naboru 

do szkół, wskazówek jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły, realizacji 

jego planów edukacyjno-zawodowych. 

 Prelekcje dla rodziców w szkołach – na temat „Jak pomóc swojemu dziecku 

w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru zawodu i szkoły”, „Przyszłość 

edukacyjno-zawodowa mojego dziecka”. 

WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELAMI, PEDAGOGAMI SZKOLNYMI, 

SZKOLNYMI DORADCAMI ZAWODOWYMI 

 Indywidualne konsultacje w szkołach i w poradni – dotyczą m.in. 

zrealizowanych z daną klasą zajęć warsztatowych oraz wskazówek do dalszej 

pracy z uczniami w zakresie przygotowania młodzieży do podjęcia właściwych 

decyzji zawodowych i edukacyjnych. Udzielanie informacji i udostępnienie 

materiałów do zajęć z doradztwa zawodowego, materiały informacyjne 

o szkołach, praktykach uczniowskich itd. 

 Konsultacje i pomoc dla pedagogów szkolnych, szkolnych doradców 

zawodowych w poradni z zakresu poradnictwa zawodowego. 


