
PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA 
 
 
 
 
 

Partnerstwo lokalne na rzecz poradnictwa zawodowego  
na poziomie szkół gimnazjalnych 



Statystyka ludzi młodych do 30 roku życia 

Województwo lubelskie  
charakteryzuje się wysokim 
wskaźnikiem bezrobocia ludzi 
młodych. 

 

Na koniec maja 2015 r. w ogólnej 
liczbie bezrobotnych osoby do 30 r. ż. 
stanowiły 35 %, w kraju 30 %. 

  
 



 
 
 

 

 
 

Przedsiębiorczy gimnazjalista 
 
 

 
Program realizowany w ramach 
Partnerstwa lokalnego…, stanowi 
kontynuację działań zainicjowanych 
przez Wydział Polityki Rynku Pracy WUP                
w Lublinie w 2013 roku. Innowacją         
w programie realizowanym w roku 
szkolnym 2015/2016 jest wprowadzenie 
elementów przedsiębiorczości. 



Obszary priorytetowe Regionalnego Planu Działań 
na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok : 
 
1. Działania na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa 
zawodowego 
 
2. Rozwijanie postaw przedsiębiorczych u młodzieży 
 
3. Działania na rzecz nabywania przez młodzież  
doświadczenia zawodowego i kompetencji kluczowych 
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Partnerstwo lokalne na rzecz promocji poradnictwa zawodowego  
na poziomie szkół gimnazjalnych 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uświadomienie roli poradnictwa zawodowego uczniom szkół 
gimnazjalnych oraz grupie osób, które uczestniczą w procesie 

wychowania młodzieży 

 



 

 
Partnerzy: 

  Kuratorium Oświaty w Lublinie 

 Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie 

 Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   
w Lublinie 

 Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie  

 Powiatowy Urząd Pracy w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, 
Tomaszowie Lubelskim i Zamościu 

 Starostwa Powiatowe w: Białej Podlaskiej, Chełmie, 
Tomaszowie Lubelskim i Zamościu oraz Urząd Miasta Chełm 

 Szkoły gimnazjalne z powiatów:  bialskiego, chełmskiego 
ziemskiego i grodzkiego, tomaszowskiego, zamojskiego 

 



 
 

Założenia Projektu : 
  

 

• Realizacja bezkosztowa, opiera się jedynie na 
zaangażowaniu Partnerów  

• Otwartość zarówno na nowe podmioty (interesariuszy) 
jak i nowe pomysły 

• Zgodność z postanowieniami i rekomendacjami RPD  

• Odbiorcy -  uczniowie III klas gimnazjów oraz ich rodzice  
i opiekunowie 

• Opracowanie Standardu prowadzenia usługi poradnictwa 
zawodowego 

 



 

 
 

Standard prowadzenia usługi poradnictwa 
zawodowego – założenia 

W ramach Projektu Pilotażowego przeprowadzono zajęcia z poradnictwa 

zawodowego przez kadrę pedagogiczną szkół biorących udział w Projekcie 

pilotażowym, w ramach godzin wymienionych w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy      

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

 

 dla każdej klasy III, w trzech 1,5 godzinnych modułach tematycznych 

(łącznie 6 godzin lekcyjnych) 

 dwa spotkania o charakterze informacyjnym dla rodziców i opiekunów 

uczniów klas III 

 

 



GRUPA 
ODBIORCÓW 

 
STANDARD PROWADZENIA USŁUGI PORADNICTWA ZAWODOWEGO: 

SPOTKANIA 
DOSKONALĄCE DLA 

NAUCZYCIELI 

ZAKRES 
TEMATYCZNY 

ZAJĘĆ DLA 
MŁODZIEŻY  

ZAJĘCIA  
Z PORADNICTWA 
ZAWODOWEGO 

SPOTKANIA DLA  
RODZICÓW I 
OPIEKUNÓW 

UCZNIÓW KLAS III 



 
 
 
  

 

  

 

 

Młodzież III klas szkół gimnazjalnych podejmująca decyzje  

edukacyjno –  zawodowe 

GRUPA 
ODBIORCÓW 



SAMOPOZNANIE 
Z ELEMENTAMI 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
 

INFORMACJE  
O RYNKU PRACY 

ZMIANY  
W SYSTEMIE 
KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO 

ZAKRES TEMATYCZNY ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY 



Prowadzone przez kadrę pedagogiczną, która: 

  ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa 

zawodowego 

  ukończyła szkolenie z zakresu poradnictwa 

zawodowego dla młodzieży 

  jest zainteresowana poradnictwem zawodowym na 

rzecz osób młodych 

 

ZAJĘCIA  
Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO 



SPOTKANIA DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI 

 1 grupowe spotkanie informacyjne, poświęcone 
omówieniu ogólnych założeń Standardu (odbyło się 
29 maja 2015 roku), 

 

 3 grupowe spotkania doskonalące, przygotowujące 
nauczycieli do prowadzenia zajęć z młodzieżą,             
z zakresu poradnictwa zawodowego oraz podstaw 
przedsiębiorczości. 



Spotkania informacyjne dla rodziców  

i opiekunów uczniów klas III  dotyczą: 

 znaczącej roli rodzica/opiekuna  

w decyzjach edukacyjno - zawodowych 

podejmowanych przez młodzież 

  przedstawienia informacji o szkołach 

ponadgimnazjalnych 

 

Rodzice/opiekunowie otrzymują:  

„Edukacyjno – zawodowy  

Niezbędnik dla rodzica gimnazjalisty” 

 

 



Maryla Wójtowicz 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 
e-mail: m.wojtowicz@wup.lublin.pl 
tel. 81 46-35-350 


