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Powiatowy Urząd Pracy

ul. Dworcowa 23, Pszczyna

●Otwarcie OTK

●Spotkanie z doradcą zawodowym: Preorientacja i orientacja 

zawodowa dzieci i młodzieży

●Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu?

Spotkanie dla rodziców

●Spotkanie z przedstawicielami zawodów: informatyk/ fryzjer-

stylista/ pracownik socjalny

●Punkt konsultacyjno - doradczy - indywidualne konsultacje 

z doradcą zawodowym.                                            ●Ponadto:

Oferta edukacyjna EDICUS (szkoła policealna i LO) oraz 

CARGO (Centrum Edukacji Zawodowej)

●Spotkanie z doradca zawodowym: Planowanie kariery 

zawodowej - prezentacja filmu.

●Spotkanie z psychologiem

●Spotkanie z pracownikiem Klubu Integracji Społecznej 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie. Poznanie roli KIS-u, 

możliwość indywidualnych konsultacji.

●Punkt konsultacyjno - doradczy - indywidualne konsultacje z 

doradcą zawodowym.

●Z wizytą w szkole... 

"Trendy na rynku pracy i formy oferowanego wsparcia z 

powiatowych urzędów pracy "

Gimnazjum Publiczne w Suszcu 

Gimnazjum publiczne w Kryrach

●Ponadto:

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych i 

Ogólnokształcących w Woli - Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych

●Spotkanie z inspektorem powiatowym:

Przedsiębiorczość

●Spotkanie z Centrum Przedsiębiorczości SA w Woli

"Jak założyć własną firmę ?"

●Spotkanie z uczniami:

"Pierwsza praca - jak się do niej przygotować ?"

●Kalejdoskop zawodów - filmowy spacer po zawodach

●Punkt konsultacyjno - doradczy - indywidualne konsultacje z 

doradcą zawodowym.

●Ponadto:

Oferta Punktu Konsultacyjnego Centrum Przedsiębiorczości 

SA w Woli, EDICUS (szkoła policealna i LO), ZSZiO Wola, 

●Punkt konsultacyjno - doradczy - indywidualne

konsultacje z doradcą zawodowym.

●Spotkanie z pracownikiem Klubu Integracji Społecznej 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie. Poznanie roli KIS-u, 

możliwość indywidualnych konsultacji.

●Z wizytą w Urzędzie...

Zajęcia z uczniami: Zasady funkcjonowania urzędu pracy. 

Trendy na rynku pracy. Kalejdoskop zawodów.

●Z wizytą w szkole... 

"Trendy na rynku pracy i formy oferowanego wsparcia 

z powiatowych urzędów pracy "

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. J. 

Tischnera w Woli                                                ●Ponadto:

Oferta edukacyjna PUP - promocja projektów 

współfinansowanych ze środków UE

●Spotkanie z pośrednikiem pracy realizującym zadania w 

ramach sieci EURES: "Bezpieczny wyjazd do pracy za 

granicę "

●Spotkanie z przedstawicielami zawodów

●Punkt konsultacyjno - doradczy - indywidualne konsultacje z 

doradcą zawodowym.

●Ponadto:

Oferta edukacyjna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych w 

Tychach

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Zamenhofa, Pszczyna

●Zajęcia warsztatowe z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych 

nr 3 im. J. Korczaka w Pszczynie „Wywiad z ciekawym 

zawodem ”

●Zajęcia z uczniami Gimnazjum Publicznego nr 2 w Woli 

"Budowa domu " - uświadomienie sobie własnych zasobów

●Z wizytą w szkole…

Prelekcja dla rodziców "Marzenia, hobby, a wybór zawodu "

Gimnazjum Publiczne w Kryrach

●Dni Otwartych Drzwi

●Wizyta uczniów klasy integracyjnej ze Szkoły Podstawowej 

nr 18 w Pszczynie

●Wizyta pracowników OHP w Pszczynie

●Spotkanie z osobą wykonującą ciekawy zawód - analityk  

medyczny

●Indywidulane poradnictwo - konsultacje, testy dla 

zainteresowanych

Centrum Wsparcia Dziecka 

i Rodziny "Przystań"

ul. Paderewskiego 3, Pszczyna

●Spotkanie wychowanków Centrum z ciekawymi ludźmi: 

polonista

●Poznaj siebie, wybieraj zawód - zajęcia grupowe połączone 

z quizami i łamigłówkami

●Dzień Otwarty dla uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych - prezentacja Centrum jako miejsca 

pracy i rozwoju zawodowego róznych grup zawodowych

●Spotkanie wychowanków Centrum z ciekawymi ludźmi:

pracownik socjalny, dziennikarz, fotograf

Ochotniczy Hufiec Pracy

ul. Dworcowa 23, Pszczyna
●Dzień otwarty

●Dzień otwarty

●Z wizytą w szkole…

Zajęcia doradców zawodowych Mobilnego Centrum 

Informacji Zawodowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w 

Pszczynie

●Dzień otwarty ●Dzień otwarty

●Dzień otwarty

●Z wizytą w szkole…

Zajęcia doradców zawodowych Mobilnego Centrum 

Informacji Zawodowej w Gimnazjum Publicznym w Kryrach

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej

ul. 3 Maja 7, Pszczyna

●Montaż słowno - muzyczny "Las i leśnik "

●Konkurs plastyczny dla przedszkolakow i uczniów.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Ks. J. Twardowskiego w Pszczynie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

"Ziemia Pszczyńska"

ul. 3 Maja 11, Pszczyna

●Wyjazd studyjny po terenie Powiatu Pszczyńskiego - 

odwiedzenie przedsiębiorców działających na obszarze LGD, 

którzy realizowli, bądź realizują projekty finansowane z UE.

● Organizacja Konferencji  podsumowującej Ogólnopolski 

Tydzień Kariery w ramach Powiatowej Synergii Rozwoju 

Zawodowego  

18.10.2013r. (piątek), godz. 10.00, sala sesyjna Starostwa 

Powiatowego w Pszczynie, 

Program Konferencji                                                                                               

10.00 – powitanie gości, podsumowanie OTK w powiecie 

pszczyńskim;

10.15  wystąpienie dr R. Mustera - przedstawienie badań 

przeprowadzonych przez PUP Pszczyna, wykład nt.: „Procesy 

zachodzące na współczesnym rynku pracy. Oczekiwania 

pracodawców od kandydatów do pracy ”;

11.00 wystąpienie dr T. Ingrama z UE w Katowicach nt.: 

"Planowanie kariery przez ludzi młodych" ;

11.30 wystąpienie przedstawiciela Akademickiego Centrum 

Kariery z UE w Katowicach.;                                                                                

12.00 Zakończenie.

Konferencja ma charakter otwarty - serdecznie zapraszamy do 

udziału.

Centrum Przedsiębiorczości S.A.

ul. Kopalniana 6, Wola

●Spotkanie z uczniami szkół dla dorosłych Zespołu Szkół 

Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

„Jak założyć własną firmę ?"

●Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych i 

Ogólnokształcących w Woli „Jak założyć własną firmę ?"

●Dyżur pracowników Punktu Konsultacyjnego w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Pszczynie.

●Spotkanie dla rodziców i uczniów Publicznego Gimnazjum nr 

4 w Pszczynie „Jak założyć własną firmę ?” 

●Udział w konferencji podsumowującej Ogólnopolski Tydzień 

Kariery

Publiczne Gimnazjum nr 1

ul. Stefana Batorego 24, Pszczyna

●Wycieczka zawodoznawcza dla uczniów do Komendy 

Powiatowej Policji. (data może ulec zmianie)
●Konkurs plastyczny „Wypromuj siebie – wypromuj zawód”

●Wycieczka zawodoznawcza dla uczniów do biura 

architektonicznego Makara Architekt i Konstruktor s.c.

●Podsumowanie projektu "Młodzi Przedsiebiorczy ", 

promującego przedsiębiorczość wśród młodzieży.

Zakończenie i podsumowanie przedsiębiorczej inicjatywy 

uczniów - prowadzenia wirtualnej firmy Sweetest Sweet.

Promocja i sprzedaż własnych wypieków na terenie szkoły, z 

której dochody przeznaczone zostaną na cele charytatywne.

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

im. ks. prof. J. Tischnera 

ul. Przemysłowa 7, Wola

●Udział w programie: Orlen Lekcja Chemii

●Spotkanie z psychologiem z Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Pszczynie "Budowa domu " - uświadomienie 

sobie własnych zasobów

●Spotkanie z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy 

w Pszczynie: "Trendy na rynku pracy i formy oferowanego 

wsparcia z powiatowych urzędów pracy "

●Prezentacja multimedialna „Nowe i mało znane zawody ”

●Konkurs plastyczny „Mój wymarzony zawód – moje miejsce 

pracy ” 

Ogólnopolski Tydzien Kariery 14-20 października 2013r. "Odkryj talenty swojego dziecka "



Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

ul. Staromiejska 41, Pszczyna
●Badanie predyspozycji zawodowych: testy predyspozycji ●Zajęcia z uczniami: "Ja i moje zainteresowania " ●Konkurs plastyczny "Zawód marzeń "

●Zajęcia z uczniami: "Ja i moje zainteresowania "

●Z wizytą w Urzędzie Pracy...

Zajęcia z doradcą zawodowym: "Zasady funkcjonowania 

urzędu pracy. Trendy na rynku pracy. Kalejdoskop zawodów "

Publiczne Gimnazjum nr 4

ul. M. Konopnickiej 44, Pszczyna
●Konsultacje indywidualne ze szkolnym doradcą zawodowym ●Konsultacje indywidualne ze szkolnym doradcą zawodowym 

●Konsultacje indywidualne ze szkolnym doradcą zawodowym

●Konkurs na prezentację multimedialną „Jakiego pracownika 

potrzebuje współczesny rynek pracy? ”

●Konkurs plastyczny "Mój wymarzony zawód "

●Konsultacje indywidualne ze szkolnym doradcą zawodowym

●Konkurs wiedzy o zawodach 

●Spotkanie z konsultantem z Centrum Przedsiębiorczości SA 

w Woli połączone z mini wykładem: „Jak założyć własna 

firmę ”

●Konsultacje indywidualne ze szkolnym doradcą zawodowym

●Konkurs wiedzy o zawodach

●Prelekcja ze szkolnym doradcą zawodowym:

"Zawody deficytowe na rynku pracy i zawody przyszłości "

Publiczne Gimnazjum nr 5

ul. Jordana 3, Studzionka
●Konkurs plastyczny „Zawód z misją, mieć odwagę pomagać " ●Konkurs plastyczny „Zawód z misją, mieć odwagę pomagać "

●Konkurs plastyczny „Zawód z misją, mieć odwagę pomagać "

●Konkurs wiedzy zawodoznawczej
●Konkurs plastyczny „Zawód z misją, mieć odwagę pomagać " ●Konkurs plastyczny „Zawód z misją, mieć odwagę pomagać "

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich

ul. Szkolna 24, Miedźna

●Konkurs plastyczny „Moja przyszłość – moja praca ”

●Badania predyspozycji zawodowych uczniów

●Konkurs plastyczny „Moja przyszłość – moja praca ”

Badania predyspozycji zawodowych uczniów

●Konkurs plastyczny „Moja przyszłość – moja praca "

Badania predyspozycji zawodowych uczniów

●Konkurs plastyczny „Moja przyszłość – moja praca ”

●Badania predyspozycji zawodowych uczniów.

●Prelekcja dla uczniów - "Trendy na rynku pracy i formy 

oferowanego wsparcia z powiatowych urzędów pracy " 

prowadzona przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu 

Pracy w Pszczynie

●Konkurs plastyczny „Moja przyszłość – moja praca ”

●Badania predyspozycji zawodowych uczniów.

●Ponadto:

24.10.2013 spotkanie uczniów z Dyrektorami szkół 

ponadgimnazjalncyh: LO w Gilowicach i ZS w Woli.

Gimnazjum Publiczne

ul. Szkolna 130, Suszec

●Prelekcja dla uczniów - "Trendy na rynku pracy i formy 

oferowanego wsparcia z powiatowych urzędów pracy " 

prowadzona przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu 

Pracy w Pszczynie

●Wizyta studyjna w zakładzie pracy

Przedsiębiosrtwo Wielobranżowe “EKa” Sp. z o.o. - produkcja 

żurku śląskiego, Suszec

●Wizyta studyjna w zakładzie pracy

Zakład Produkcyjno-Handlowy "Piekarnia Kumor " 

(data może ulec zmianie)

Gimnazjum Publiczne

ul. Nierad 86, Kryry

●Widowisko szkolne: „Niech Cię świat zobaczy – Talent 

show ”

●Wystawa prac (fotograficznych, plastycznych) pt. "Moje 

życie to pasja "

●Prelekcja dla uczniów - "Trendy na rynku pracy i formy 

oferowanego wsparcia z powiatowych urzędów pracy " 

prowadzona przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w 

Pszczynie

●Lekcje wychowawcze dla uczniów – temat: „Zbadaj swoje 

talenty, czyli coś o Twoich mocnych stronach ”.

●Prelekcja dla rodziców „Marzenia, hobby a wybór zawodu ”, 

prowadzona przez doradcę zawodowego z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie

●Prelekcja dla uczniów klas III na temat przyszłych wyborów 

edukacyjno – zawodowych prowadzona przez Mobilne 

Centrum Informacji Zawodowej.

Liceum Ogólnokształcące 

ul. Korfantego 38, Gilowice

●Warsztaty z uczniami z zakresu dworadztwa zawodowego 

połączone z testami orientacji zawodowej.

●Warsztaty z uczniami z zakresu dworadztwa zawodowego 

połączone z testami orientacji zawodowej.

I Liceum Ogólnokształcące 

im. Bolesława Chrobrego 

ul. 3 Maja 7, Pszczyna

●Dzień Kariery – poznanie pracy w różnych instytucjach, 

praktyka

●Konkurs na pracę: „Jak wykorzystywać swoje talenty 

w planowaniu przyszłej kariery ”

●Warsztaty „Jak zakładać firmę ” – spotkanie z pracownikami 

Urzędu Skarbowego

●Wolontariat w schronisku dla zwierząt

●Konkurs na pracę: „Jak wykorzystywać swoje talenty 

w planowaniu przyszłej kariery ”

●Wolontariat w schronisku dla zwierząt

●Konkurs na prezentację dnia kariery – prezentacja 

informatyczna

●Konkurs na pracę: „Jak wykorzystywać swoje talenty 

w planowaniu przyszłej kariery ”

●Konkurs na pracę: „Jak wykorzystywać swoje talenty 

w planowaniu przyszłej kariery ”

●Konkurs na pracę: „Jak wykorzystywać swoje talenty 

w planowaniu przyszłej kariery ”

●Rozstrzygnięcie konkursu, wystawa prac uczniowskich

Zespół Szkół Specjalnych nr 3 

im. J. Korczaka 

ul. Zamenhofa 5, Pszczyna

●Konkurs plastyczny: „Kim będę jak dorosnę ”

●Konkurs literacki: „Gdy będę pracować ”

●Konkurs literacki: „Jeden dzień z życia pracownika ”

●Zajęcia z pracownikiem Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej „Wywiad z ciekawym zawodem ”

●Rozwiązywanie na zajęciach informatycznych testów on-line, 

rozpoznających predyspozycje i zainteresowania zawodowe 

uczniów klas gimnazjalnych i zawodowych.

●Z wizytą w Urzędzie...

Zajęcia warsztatowe: „Moja pierwsza praca ” 

w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie

●Rozwiązywanie na zajęciach informatycznych testów on-line, 

rozpoznających predyspozycje i zainteresowania zawodowe 

uczniów klas gimnazjalnych i zawodowych.

●Rozwiązywanie na zajęciach informatycznych testów on-line, 

rozpoznających predyspozycje i zainteresowania zawodowe 

uczniów klas gimnazjalnych i zawodowych.

●Spotkanie z Panią Renatą Botor- Pławecką, rozmowa o 

znanych osobach z Pszczyny i okolic na podstawie książki 

„Stąd w świat ”.

●Ogłoszenie wyników konkursów dla poszczególnych grup 

wiekowych.

Zespół Szkół nr 1 

ul. Kazimierza Wilekiego 5, Pszczyna 

●Spotkania z reprezentantami zawodów – wycieczki uczniów 

do zakładów pracy:

Salon fryzjerski DIVA;

Przedszkole Publiczne nr 21 w Pszczynie;

Ośrodek Pomocy Społecznej/Klub Integracji Społecznej 

w Pszczynie

●Możliwość wykonania testów i kwestionariuszy dotyczących 

predyspozycji zawodowych i samopoznania oraz omówienie 

ich z doradca zawodowym.

●Video – warsztat – Profesjonalna rozmowa kwalifikacyjna. 

Warsztaty dla uczniów z udziałem doradcy zawodowego i 

psychologa.

●Możliwość wykonania testów i kwestionariuszy dotyczących 

predyspozycji zawodowych i samopoznania oraz omówienie 

ich z doradca zawodowym

●Zajęcia z uczniami:

Prezentacja multimedialna, „Kim będę ”;

Rozbudzenie ciekawości poznawczej dotyczącej zawodów;

Prezentacje multimedialne uczniów – „Interesujący zawód ”

●Możliwość wykonania testów i kwestionariuszy dotyczących 

predyspozycji zawodowych i samopoznania oraz omówienie 

ich z doradca zawodowym.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 

im. Generała Józefa Bema

ul. Poniatowskiego 2, Pszczyna

●Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

●Zajęcia uczniów z doradcami zawodowymi Mobilnego 

Centrum Informacji Zawodowej w Powiatowym Zespole Szkół 

nr 1 w Pszczynie

●Dzień otwarty Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS 

nr 1 w Pszczynie dla rodzin

●Spotkanie z pracodawcami pszczyńskich firm dla uczniów 

PZS nr 1 w Pszczynie

●Udział w konferencji podsumowującej Ogólnopolski Tydzień 

Kariery

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 

im. Karola Miarki 

ul. Szymanowskiego 12, Pszczyna

●Warsztaty w radiu i TV w Bielsku – Białej skierowane do 

uczniów klasy IV Tor

●Konkurs dla uczniów PZS 2 „Mam talent ”

●Wystawy prac uczniów wykonanych w ramach konkursów, 

między innymi na temat: „Mój zawód w obiektywie ”, plakat 

„Ogólnopolski Tydzień Kariery w PZS 2"

●Wycieczka przedmiotowa do firmy z branży ogrodniczej 

w Zaborzu – klasy III

●Wykłady prowadzone przez pracownika Urzędu Skarbowego 

w Pszczynie na temat prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz e-deklaracji podatkowej, skierowane do uczniów klas IV 

Te

●Wystawy prac uczniów wykonanych w ramach konkursów, 

między innymi na temat: „Mój zawód w obiektywie ”, plakat 

„Ogólnopolski Tydzień Kariery w PZS 2 "

●Wystawy prac uczniów wykonanych w ramach konkursów, 

między innymi na temat: „Mój zawód w obiektywie ”, plakat 

„Ogólnopolski Tydzień Kariery w PZS 2 "

●Podsumowanie obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia 

Kariery – konferencja oraz spotkania panelowe na terenie 

szkoły

●Wyjście do Stacji Diagnostyki Pojazdów w Pszczynie 

klasy IV T log

●Wystawy prac uczniów wykonanych w ramach konkursów, 

między innymi na temat: „Mój zawód w obiektywie ”, plakat 

„Ogólnopolski Tydzień Kariery w PZS 2 "

Zespół Szkół Zawodowych 

i Ogólnokształcących

ul. Poprzeczna 1a, Wola

●Spotkanie z konsultantem z Centrum Przedsiębiorczości S.A. 

w Woli połączone z mini wykładem: „Jak założyć własna 

firmę ”

●Spotkanie z konsultantem z Centrum Przedsiębiorczości SA 

w Woli połączone z mini wykładem: „Jak założyć własna 

firmę ”

●Testy predyspozycji zawodowych i zainteresowań dla 

uczniów ZSZiO w Woli, słuchaczy i rodziców

●Prezentacje szkolnych pracowni zawodowych dla uczniów 

gimnazjum.

●Prezentacja multimedialna dla uczniów gimnazjum oraz klas 

I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej na temat 

zrealizowanych staży zawodowych w Niemczech i Hiszpanii.

●Ponadto:

25.10.2013 r. Wizyta studyjna uczniów w firmie Danone w 

Tychach.


