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Witajcie

Za kilka tygodniu będziecie musieli dokonać wyboru dalszej drogi
kształcenia. Może jeszcze nie jesteście pewni, czy chcecie zdobyć
zawód, czy jednak przygotowywać się do matury, aby później
kontynuować naukę na studiach wyższych.

Na dzisiejszych zajęciach spróbujemy sobie odpowiedzieć na
pytanie, „Gdzie szukać pomocy w dokonaniu wyboru?”
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Rodzice

Pamiętajcie, rodzice powinni Wam doradzać i wspierać
w dokonaniu samodzielnego wyboru dalszej drogi edukacyjno-
zawodowej, ale nie wybierać za Was. Wasi rodzice są osobami,
którzy chcą dla Was jak najlepiej, ale nierzadko próbują
realizować swoje marzenia i ambicje. Często decydują za swoje
dzieci, które nie mogą rozwijać swoich zainteresowań i pasji.



Rodzina, znajomi, sąsiedzi i inni

Członkowie rodziny, sąsiedzi, czy przyjaciele rodziny, to bardzo
dobre źródło informacji. To od nich możecie dowiedzieć się
w jakich pracują zawodach, czym zajmują się w pracy, co jest
interesujące w ich zajęciu, wszystkie wady i zalety. To ich wiedza
i doświadczenie dostarczy Wam rzetelnej i aktualnej wiedzy
zawodoznawczej, a nie film pokazujący zalety jakiegoś zawodu.
Warto z nimi porozmawiać, aby rozwiać wszystkie wątpliwości.



Przyjaciele, koledzy

Koledzy i koleżanki, które już uczą się już w szkole ponadpodstawowej
są bardzo dobrym źródłem informacji o szkole i jej nauczycielach,
o pracodawcy. To oni mogą poinformować Was o szkole czy
o zawodzie właśnie z perspektywy ucznia.

Pamiętajcie jednak, że Wasi koledzy czy przyjaciele nie powinni Was
namawiać do nauki w jakiejś szkole czy do nauki jakiegoś zawodu,
ponieważ każdy z Nas jest inny, mamy różne zainteresowania,
uzdolnienia, charakter, różny stan zdrowia, który może być
przeciwskazaniem do jakiejś pracy. Z tego powodu nie wybierajmy
szkoły, bo koleżanka też tam się zapisała.



Nauczyciele, wychowawca, pedagog …

Wasi nauczyciele dobrze Was znają, przez kilka lat uczą Was 
różnych przedmiotów często wiedzą czym się interesujecie, jakie 
macie wyniki w nauce, oni też mogą Wam doradzać w dokonaniu 
wyboru przyszłości. Dlatego jeśli macie jakieś wątpliwości to My 
chętnie Wam pomożemy.



Placówki i instytucje które prowadzą usługi 
z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ochotnicze Hufce Pracy

Centrum Integracji Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy

Centra kształcenia praktycznego i Centra kształcenia ustawicznego 

i inne

https://doradztwo.ore.edu.pl/gdzie-znajde-pomoc/

https://doradztwo.ore.edu.pl/gdzie-znajde-pomoc/


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Świętochłowicach

Dla kogo?
Dla uczniów z rejonu danej placówki i ich rodziców.

Jaką pomoc możesz otrzymać:
•pomoc w wyborze zawodu i dalszego kształcenia, 
•określenie Twoich predyspozycji i zainteresowań zawodowych, np. 
poprzez testy, wywiad, rozmowę.
•indywidualne porady i konsultacje, 
•warsztaty i wykłady.

http://ppp.swietochlowice.pl/

http://ppp.swietochlowice.pl/


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1

41-605 Świętochłowice

Tel. 322454910

Zapraszamy od poniedziałku do piątku na indywidualne porady
zawodowe. Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne, nie
wymagają skierowania. Wymagane jest jedynie wcześniejsze
telefoniczne umówienie terminu.

Absolwenci szkoły podstawowej, którzy w tym roku szkolnym
kończą dopiero 14 lat, aby rozpocząć naukę w szkole branżowej I
stopnia mogą potrzebować pozytywnej opinii poradni.



Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)

• Dla kogo?
Dla młodzieży w wieku 15-25 lat

• Jakie wsparcie możesz otrzymać?
W Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców 
Pracy otrzymasz wsparcie w pośrednictwie pracy i poradnictwie 
zawodowym. Możesz tam też znaleźć pracę wakacyjną lub 
tymczasową.

Od roku 2019 nie ma już placówki w Świętochłowicach, nasz rejon
obsługuje Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Chorzowie:

ul. Opolska 19
Tel.: 32 349-71-17 lub 887-873-108



Centrum Integracji Społecznej 
w Świętochłowicach

W CIS w Świętochłowicach można skorzystać z porady doradcy
zawodowego i psychologa, którzy również mogą pomoc
w podjęciu decyzji.

ul. Sądowa 1

41-605 Świętochłowice



Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

Dla kogo?
Dla osób dorosłych: poszukujących pracy, w tym bezrobotnych lub
zamierzających się przekwalifikować.
Co prawda PUP obsługuje tylko osoby pełnoletnie, ale pracownicy nie
odmówią nikomu pomocy i na pewno doradzą w jakich zawodach jest
najwięcej ofert pracy, czego oczekują pracodawcy i gdzie się dalej
kształcić.

ul. Plebiscytowa 3
41-600 Świętochłowice



Centra kształcenia praktycznego, 
Centra kształcenia ustawicznego 

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego świadczą usługi 
doradcze dla wszystkich zainteresowanych.
Jakie wsparcie możesz otrzymać?
• pomoc w wyborze zawodu i dalszego kształcenia,
• indywidualne porady edukacyjne i zawodowe,
• warsztaty aktywizujące, konsultacje grupowe,
• dostęp do bazy ofert pracy, praktyk i staży zawodowych,
• informacje o programach edukacyjnych, kursach, projektach,
• organizacja spotkań z pracodawcami: prezentacja firm, rozmowy 

rekrutacyjne na terenie placówki.



Oczywiście podane tutaj placówki nie wyczerpują listy instytucji, 
które mogą pomóc przy wyborze dalszej drogi edukacyjno-

zawodowej. Jeśli masz problem z dokonaniem wyboru 
najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do doradcy 

zawodowego w szkole lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Świętochłowicach.

Dziękuję za uwagę.


