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Doradztwo zawodowe dla klas  Technikum 

 

 

l.p

. 

Treści programowe Tematyka działań Adresat Metody i 

formy realizacji 

Termin 

realizacji  

Osoby 

odpowiedzialne za 

realizację 

1. Akademickie Spotkania -spotkanie informacyjne z uczelniami 

wyższymi 

klasy IV prezentacja multimedialna, 

ulotki informacyjne  

10/2019 

03/2020 

Ewa Mencel 

2.  Planowanie dalszej ścieżki 

edukacyjnozawodowej 

-mój indywidualny plan działania 

 

klasa IV praca indywidualna, “burza 

mózgów”, mini-wykład, testy 

określające profil zawodowy 

ucznia 

03/ 2020 Koordynator Beata 

Warszewska 

Doradca zawodowy 

Małgorzata Nowak 

ZPPP w Oleśnicy 

3. Rynek  Pracy -formy wsparcia dla osób 

wkraczających na rynek pracy 

-oczekiwania pracodawców 

-rynek zawodów-sytuacja na rynku 

pracy 

 

klasy IV 

 

 prezentacja multimedialna, 

praca indywidualna, “burza 

mózgów”, mini-wykład 

02/ 2020 Koordynator Beata 

Warszewska 

Pracownik Urzędu 

Pracy Katarzyna 

Wiśniewska 

4. Rynek edukacyjny i  

uczenie się przez całe życie 

-rozmowa kwalifikacyjna- jak się 

przygotować?  

-cv szansą na zatrudnienie 

-jak przekonać pracodawcę do siebie- 

klasa IV 

TE 

prezentacja multimedialna, 

praca indywidualna, “burza 

mózgów”, mini-wykład 

01/02 2020 Beata Warszewska 



Program Realizacji Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie na rok szkolny 2019/2020 

list motywacyjny 

5. Logistyka w praktyce -poznanie specyfiki pracy oraz organizacji 

pracy magazynu 
klasa II TL Wyjazd studyjny do 

firmy   Amazon Fulfillment 

Center Bielany Wrocławskie 

 

Rok 

szkolny 

2019/2020 

Magdalena 

Małolepsza 

 

6. Logistyka w praktyce -poznanie organizacji centrum 

logistycznego, stosowanych technologji IT,  

-zapoznanie się z układem 

technologicznym magazynu, sposobem 

przyjmowania zamówień i ich realizacji, 

-poznanie organizacji dostaw i sprzedaży, 

znakowania towarów i miejsc składowania, 

sposobem kompletacji i wysyłki towarów, 

w tym organizacji załadunku środków 

transportu oraz wykorzystywaną 

infrastrukturą magazynową i stosowanymi 

usprawnieniami organizacyjnymi. 

klasa I TL  Wyjazd studyjny do firmy 

Netto  

Sp.z o.o. Centrum 

Logistyczne w Domasłowie 

 

10/2019 Magdalena 

Małolepsza 

 

7. Logistyka w praktyce -poznanie organizacji  oraz specyfiki 

pracy w Porcie Lotniczym 

 

kl. IV TL -wyjazd studyjny do Portu 

Lotniczego we Wrocławiu 

10/2019 Magdalena 

Małolepsza 

 

8. Polskie szkoły wyższe  - organizacja studiów, warunki przyjęć na 

uczelnie, edukacyjne programy unijne 
kl. I TPG 

kl. I TEG 

-mini wykład, praca w 

grupach, ćwiczenia, 

przykłady 

II semestr 

2019/2020 

Ewa Michałczyk 

9. Nauka za granicą -sposoby podjęcia nauki poza 

granicami kraju i formalności z tym 

związane 

kl. I TPG 

kl. I TEG 

-rozmowa kierowana, 

ćwiczenia 

II semestr 

20192020 

Ewa Michałczyk 

10. Praca w Polsce i za granicą,  

praca w Wielkiej Brytanii, 
-informacje o sposobach uzyskania 

dostępu do ofert pracy, zwiększania 

kl. I TPG 

kl. I TEG 

-mini wykład,  dyskusja 

kierowana, ćwiczenia, 

II semestr 

2010/2020 

Ewa Michałczyk  
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Europass kwalifikacji, specyfika pracy za 

granica, znajomość prawa 

prezentacje, wzory podań 

11. Udział w projekcie „ Wirtualna 

Akademia”, współpraca z 

przedsiębiorstwem  Logintrans 

Sp.z o.o.  

-zapoznanie się z zakresem 

obowiązków logistyka w rzeczywistych 

warunkach pracy 

kl. II TL 

kl. III TL 

-zajęcia laboratoryjne 

 

Rok 

szkolny 

2019/2020 

Magdalena 

Małolepsza 

11. Spotkanie  z przedstawicielami 

Międzynarodowej Wyższej 

Szkoły Logistyki i Transportu z 

Wrocławia 

-zapoznanie uczniów z ofertą 

edukacyjna uczelni 

kl. IV -prezentacja multimedialna, 

ulotki, mini wykład 

Rok 

szkolny 

2019/2020 

Magdalena 

Małolepsza 

12. Projekt „Zawodowy Pakiet 

Startowy” 
-staże zawodowe, kursy zawodowe, 

stypendia,  prawo jazdy, indywidualne 

zajęcia z doradztwa zawodowego, 

szkolenie z kompetencji społecznych 

oraz poruszania się na rynku pracy, 

zasad poruszania się na rynku pracy 

wizyty studyjne,  

kl. IITE,   

IITL, 

IIITME, 

IIITL 

-wykłady, wycieczki, kursy, 

szkolenia, zajęcia 

indywidualne, zajęcia 

grupowe 

Rok 

szkolny 

2019/2020 

Ewa Mencel 

13. Projekt Erasmus+ My dla 

Rynku pracy, rynek pracy dla 

nas 

-poszerzanie kwalifikacji zawodowych  

-zdobywanie doświadczenia 

międzynarodowego 

 

  

kl.III 

TME, 

kl.IIITL 

 

- zagraniczne praktyki 

zawodowe, szkolenia 

językowe, spotkanie z 

przedstawicielami Eures-u, 

Rok 

szkolny 

2019/2020 

Ewa Mencel 

14. Ogólnopolski Dzień 

Przedsiębiorczości 
-zapoznanie się z nowymi 

stanowiskami  pracy nie związanymi z 

realizowanym kierunkiem kształcenia 

kl.III T -praktyki zawodowe w 

zakładach pracy 

03/2020 Bożenia Orlikowska 

15. Rynek Pracy -informacje na temat popytu i podaży 

na pracę, bezrobocie, 

kl.IT  -mini wykład, praca w 

grupach, burza mózgów, 

Rok 

szkolny 

Iwona Ilska 
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prezentacja multimedialna, 

ćwiczenia 

2019/2020 

16. Podejmowanie działalności 

gospodarczej 
-pomysł na biznes, rejestracja 

działalności gospodarczej, formy 

zatrudnienia, 

obowiązki pracownika i pracodawcy 

kl. III T - mini wykład, praca w 

grupach, burza mózgów, 

prezentacja multimedialna, 

ćwiczenia, wypełnianie 

formularzy 

Rok 

szkolny 

2019/2020 

Iwona Ilska 

 


