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Celem programu miejskiego „Tu jest moje miejsce” jest promocja i rozwój 

świętochłowickich szkół, zatrzymanie w nich absolwentów gimnazjów. Efekt ma zostać 

osiągnięty poprzez zwiększenie atrakcyjności szkół ponadgimnazjalnych działających na 

terenie miasta, rozpropagowanie wiedzy o nich, szeroko pojętą promocję. Inicjatorem 

stworzenia programu „Tu jest moje miejsce” jest Prezydent Miasta Dawid Kostempski.  

Przy stworzeniu programu pracowali: przewodniczący zespołu Prezydent 

Świętochłowic Dawid Kostempski, II Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Korman, 

dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, kierownik 

Biura Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego, przedstawiciel Wydziału Kultury, Sportu i 

Promocji Miasta, dyrektorzy, pedagodzy i przedstawiciele świętochłowickich szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz 

doradcy metodyczni miasta Świętochłowice. Planowana jest także współpraca z Radą 

Gospodarczą przy Prezydencie Miasta. 
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Aby osiągnąć zamierzony cel, powołano siedem zespołów roboczych do spraw:  

 Zespół roboczy nr 1 ds. opracowania celów, wskaźników i narzędzi, 

 Zespół roboczy nr 2 ds. współpracy z uczniami gimnazjów, 

 Zespół roboczy nr 3 ds. współpracy z uczniami szkól ponadgimnazjalnych,  

 Zespół roboczy nr 4 ds. współpracy z rodzicami, 

 Zespół roboczy nr 5 ds. współpracy z nauczycielami, 

 Zespół roboczy nr 6 ds. współpracy z pracodawcami, 

 Zespół roboczy nr 7 ds. promocji.  

Osiągnięcie założonego celu może gwarantować jedynie praca wszystkich tych 

zespołów: wielokierunkowa i wieloaspektowa.  
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Oto wypracowane przez zespoły robocze zadania, które posłużyły do stworzenia 

kompleksowego programu: 

 

 
 

 

   dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, 

    dyrektor Gimnazjum nr 3, 

   doradca metodyczny, 

   pedagog w Zespole Szkół  

Ogólnokształcących nr 1. 

 

L.p. CELE WSKAŹNIKI 

1. 
Zwiększenie liczby uczniów 

świętochłowickich szkół ponadgimnazjalnych 

 % wzrostu liczby uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych 

2. 

Zwiększenie atrakcyjności szkół 

ponadgimnazjalnych poprzez dofinansowanie 

bazy szkolnej  

 wzrost poziomu satysfakcji uczniów 

 wprowadzenie w szkołach: świetlic, stołówek 

 wyremontowane placówki 

 % wzrostu liczby uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych 

 pozytywne opinie uczniów, nauczycieli, rodziców 

3. 

Zwiększenie atrakcyjności szkół 

ponadgimnazjalnych poprzez wprowadzenie 

profili dostosowanych do zainteresowań 

uczniów i potrzeb rynku pracy  

 wprowadzenie do szkół profili interesujących 

uczniów 

 % wzrostu liczby uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych 

 pozytywne opinie uczniów 

 wzrost poziomu satysfakcji uczniów 

4. 

Zwiększenie atrakcyjności szkół 

ponadgimnazjalnych poprzez dofinansowanie 

wyposażenia placówek 

 wyposażenie szkół w potrzebne środki (np. 

mundury, fantomy medyczne) 

 % wzrostu liczby uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, 

 pozytywne opinie uczniów, rodziców i nauczycieli 

5. 

Promocja miasta Świętochłowice - lekcje 

wychowawcze, wycieczki, konkursy 

(młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna) 

 100% zrealizowanych, wewnątrzszkolnych 

inicjatyw (np. lekcje wychowawcze, konkursy) 

 wzrost wiedzy uczniów na temat walorów miasta 

 wzrost poziomu satysfakcji uczniów- mieszkańców 

Świętochłowic i innych miast  
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6. 

Promocja szkół świętochłowickich - zajęcia 

edukacyjno-wychowawcze, wyjścia 

(młodzież gimnazjalna) 

 100% zrealizowanych, wewnątrzszkolnych 

inicjatyw (np. lekcje edukacyjno-wychowawcze, 

wyjścia) 

 wzrost wiedzy uczniów na temat walorów innych 

szkół w mieście 

 wzrost poziomu satysfakcji uczniów 

7. 

Zaangażowanie fundacji i innych podmiotów 

działających w mieście do pozyskania 

środków na cele edukacyjno -wychowawcze 

 % wzrostu liczby projektów w mieście  

8. 

Doskonalenie współpracy z pracodawcami 

oraz uczelniami wyższymi, 

 

 % wzrostu nawiązanych kontaktów 

z pracodawcami 

 wprowadzanie tzw. „ klas patronackich” 

 nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi 

9. Rozwijanie współpracy z rodzicami 

 % wzrostu ocen pozytywnych szkół, 

 wzrost poziomu satysfakcji rodziców z wybranej 

przez dziecko szkoły 

 % wzrostu liczby uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych 

10. Rozwijanie współpracy z nauczycielami  

 100% zrealizowanych międzyszkolnych inicjatyw 

 wzrost poziomu satysfakcji nauczycieli z oferty 

szkół, bazy i wyposażenia placówek 

 

NARZĘDZIA: 

 ankiety 

 obserwacje 

 analiza dokumentów 

 wywiad indywidualny i grupowy 

 sondaże diagnostyczne 
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   pedagog w Gimnazjum nr 3, 

    psycholog Gimnazjum nr 5, 

   dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, 

   pedagog w Zespole Szkół Specjalnych 

 

Cel 1: Zwiększenie liczby uczniów świętochłowickich szkół ponadgimnazjalnych 

 

Zadania Sposoby realizacji Terminy Rezultaty 

1. Sondaż wśród obecnych drugo- i 

trzecioklasistów, pytania : 

 gdzie wybierają się do szkoły? 

 dlaczego wybierają szkołę w 

Świętochłowicach lub dlaczego poza 

Świętochłowicami? 

 jaki mają samodzielny wpływ na 

wybór szkoły ponadgimnazjalnej, na 

ile decydują rodzice? 

 jakie kierunki, profile szkół 

ponadgimnazjalnych ich interesują? 

 jakiej oferty brakuje im w 

świętochłowickich szkołach? 

 czym się kierują przy wyborze szkoły? 

 zredagowanie 

narzędzia w 

postaci ankiety 

listopad 

Uzyskanie 

informacji na temat 

preferencji uczniów 

gimnazjów co do 

szkoły 

ponadgimnazjalnej 

(rodzaju, kierunku, 

miejscowości, 

oczekiwań) 

 przeprowadzenie 

badania w 

każdym 

gimnazjum 

grudzień 

 

 opracowanie 

wyników ankiet 
styczeń 

2. Nawiązanie kontaktu z absolwentami 

gimnazjów i zadanie pytań o: 

 przyczynę wyboru i stopień 

zadowolenia z wyboru szkoły 

ponadgimnazjalnej spoza 

Świętochłowic (w przypadku tych 

uczniów, którzy taką wybrali) 

 przyczynę wyboru i stopień 

zadowolenia z wyboru 

świętochłowickiej szkoły 

ponadgimnazjalnej w przypadku 

uczniów, którzy zostali w mieście 

mini-wywiad:  

 

 kontakt 

wychowawców 

ubiegłorocznych 

klas trzecich z 

absolwentami za 

pomocą maili, 

Facebooka, 

telefonicznie 

styczeń 

Uzyskanie 

informacji na temat 

przyczyn oraz 

stopnia 

zadowolenia z 

określonego 

wyboru szkoły 

ponadgimnazjalnej  



Program miejski „TU JEST MOJE MIEJSCE” – Świętochłowice 2016 
 
 

str. - 6 - 
 

Cel 2: Promocja miasta Świętochłowice - lekcje wychowawcze, wycieczki, konkursy 

(młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna) 

 

Zadania Sposoby realizacji Terminy Rezultaty 

1. Wprowadzenie 

korzystnej oferty 

miasta dla uczniów 

świętochłowickich 

szkół  

 wprowadzenie zniżki na 

korzystanie z obiektów 

sportowych, kulturalnych na 

terenie miasta 

do czerwca 2016 

Realna korzyść 

ucznia z wyboru 

świętochłowickiej 

szkoły 

2. Organizacja lekcji 

wychowawczej pt „Tu 

jest moje miejsce” 

 opracowanie scenariusza 

lekcji wychowawczej 
styczeń  luty 

Zwiększenie 

świadomości 

uczniów 

dotyczących 

zasobów i walorów 

miasta; 

 

Wzrost patriotyzmu 

lokalnego 

 przeprowadzenie lekcji 

wychowawczej w klasach 

drugich i trzecich 

marzec  

kwiecień 

 

Cel 3: Promocja szkół świętochłowickich - zajęcia edukacyjno-wychowawcze, wyjścia 

(młodzież gimnazjalna) 

 

Zadania Sposoby realizacji Terminy Rezultaty 

1. Zapoznanie 

uczniów 

gimnazjów z 

ofertą 

Świętochłowic- 

kich szkół 

ponadgimnazjalny

ch  

 udział w Targach Edukacyjnych z 

uwzględnieniem pomijanego dotąd ZSS 

zgodnie z 

harmonogramem 

ustalonym przez 

MZO 

wzrost wiedzy 

uczniów 

gimnazjów na 

temat oferty 

edukacyjnej 

świętochłowickich 

szkół ponad- 

gimnazjalnych 

 dostęp uczniów do informatora o 

szkołach ponadgimnazjalnych 

 zapoznanie z ofertą szkół 

ponadgimnazjalnych na stronie 

internetowej MZO 

na bieżąco 

 wyjścia uczniów na Dni Otwarte szkół 
zgodnie z ofertą 

szkoły 

 - organizacja lekcji wychowawczej 

przedstawiającej ofertę 

świętochłowickich szkół 

ponadgimnazjalnych 

marzec  kwiecień 

  



Program miejski „TU JEST MOJE MIEJSCE” – Świętochłowice 2016 
 
 

str. - 7 - 
 

Ankiety  

 

ANKIETA DLA UCZNIÓW 

W ramach miejskiego programu: „Tu jest moje miejsce” analizujemy przyczyny wyboru przez 

młodzież odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej, dlatego zwracamy się z prośbą o uczciwe i 

rzetelne odpowiedzi na poniższe pytania. 

1. Jaka szkołę chcesz wybrać po ukończeniu gimnazjum? (zaznacz jedną odpowiedź) 

a) zawodową 

b) liceum ogólnokształcące 

c) technikum 
 

2. Gdzie planujesz swoją dalszą edukację? (zaznacz jedną odpowiedź i uzasadnij) 

a) w Świętochłowicach 

- dlaczego? ……………………………………………………………………..…… 

b) poza Świętochłowicami  

- w którym mieście? ………………………………………………………..…….… 

- dlaczego? ……………………………………………………………..…………… 
 

 3. Czym będziesz kierował/a się przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej? (możesz wybrać 

więcej odpowiedzi) 

a) opinia o szkole 

b) odległość od miejsca zamieszkania 

c) „idą tam moi znajomi” 

d) wygląd, wyposażenie, atmosfera szkoły 

e) szkoła uczy mnie w kierunku (profilu), który mnie interesuje 

f) inne, jakie? …………………………………………………………………………. 
 

4. Kto ma wpływ na decyzję o wyborze szkoły? (zaznacz jedną odpowiedź) 

a) to ja sam decyduję gdzie pójdę 

b) decyduję o tym ja, w porozumieniu z rodzicami 

c) to rodzice decydują o wyborze szkoły 

d) idę tam, gdzie moi najbliżsi znajomi 

 

5. Czy przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej zbierasz o niej jakieś informacje? (możesz 

zaznaczyć więcej odpowiedzi) 

a) tak, idę na dni otwarte szkoły 

b) tak, odwiedzam stronę internetową szkoły 

c) tak, korzystam z informacji zwartych w ulotkach, informatorach 

d) tak, pytam o opinię o szkole innych (np. absolwentów, czy starszych uczniów) 

e) tak, sprawdzam profil szkoły na facebooku 

f) tak - inne, jakie? ………………………………………………………………………. 

g) nie zbieram informacji o szkole  
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6. Jakie są twoje oczekiwania wobec wybieranej szkoły ponadgimnazjalnej? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Co Twoim zdaniem mogą zrobić władze miasta Świętochłowice, aby zachęcić młodzież do 

wyboru szkoły ponadgimnazjalnej na terenie naszego miasta? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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ANKIETA UZUPEŁNIAJĄCA (dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum) 
 

Zastanów się i wybierz jakie profile (kierunki zawodów) wybrałbyś/wybrałabyś decydując się 

na kontynuację nauki w poszczególnych typach szkół – możesz wybrać więcej niż jeden profil (zawód) 

1. Zasadnicza szkoła zawodowa:  

(wstaw krzyżyk po prawej stronie zawodu, którym jesteś zainteresowana(-y)) 
 

monter sieci i urządzeń 

telekomunikacyjnych 
  ślusarz   stolarz   

monter mechatronik   kominiarz   drukarz   

blacharz izolacji przemysłowych   lakiernik   zdun   

operator obrabiarek skrawających   kamieniarz   cukiernik   

mechanik – monter maszyn 

i urządzeń 

  betoniarz 

zbrojarz 
  piekarz   

mechanik automatyki 

przemysłowej i urządzeń 

precyzyjnych 

  monter 

elektronik 
  krawiec   

operator maszyn i urządzeń 

metalurgicznych 

  optyk 

mechanik 
  blacharz   

operator maszyn i urządzeń do 

przetwórstwa tworzyw 

sztucznych 

  
wędliniarz   sprzedawca   

mechanik maszyn i urządzeń 

drogowych 
  zegarmistrz   cieśla   

mechanikmonter maszyn i 

urządzeń 
 kuśnierz   fryzjer   

mechanik automatyki 

przemysłowej i urządzeń 

precyzyjnych 

  monter 

mechatronik 

  
elektryk   

murarztynkarz  introligator   kucharz  

złotnik-jubiler  fotograf   dekarz  

operator (obrabiarek skrawających, maszyn i urządzeń 

do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej 

metali, plastiku) 

  
mechanik 

precyzyjny 
  

monter (konstrukcji budowlanych, budownictwa wodnego, izolacji budowlanych, 

izolacji przemysłowych, systemów rurociągowych, sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych, zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie), 
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2. Liceum:  

(wstaw krzyżyk po prawej stronie profilu, którym jesteś zainteresowana(-y)) 

 

klasa sportowo-rekreacyjna 
  klasa ogólna   

klasa medyczno – ratownicza 
  klasa dwujęzyczna (angielski)   

klasa ogólna z elementami 

psychologii i pedagogiki 

  klasa mundurowa   

klasa dziennikarska 
  klasa – kultura chińska   

klasa prawnicza 
  klasa biologiczno-chemiczna   

klasa matematyczno- 

informatyczna 
  klasa europejska  

(rozszerzony j. angielski) 
  

klasa teatralna 
  inna,  

jaka? ……………………… 
  

 

3. Technikum 

(wstaw krzyżyk po prawej stronie specjalności, którą jesteś zainteresowana(-y)) 

 

technik informatyk    technik pojazdów samochodowych   

technik ekonomista    technik mechanik   

technik logistyk   technik hotelarstwa   

technik usług fryzjerskich    technik żywienia  

i usług gastronomicznych 
  

technik organizacji reklamy    technik obsługi turystycznej   

technik handlowiec    technik górnictwa podziemnego   

technik teleinformatyk    inne,  

jakie?............................. 
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   dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, 

   doradca zawodowy w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1, 

   dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, 

   dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. 

 

Cel 1: Zwiększenie liczby uczniów świętochłowickich szkół ponadgimnazjalnych 

 

Zadania 
Sposoby 
realizacji 

Terminy Rezultaty 

Zebranie opinii od uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych na temat 

czynników, które zadecydowały o 

wyborze szkoły, a także na temat 

poziomu satysfakcji wynikającej 

z wyboru konkretnej szkoły. 

 

przygotowanie 

ankiet 
grudzień 

Pozyskanie informacji na temat: 

 

 mocnych i słabych stron 

szkół (zarówno 

świętochłowickich jak 

i szkół miast ościennych, 

które najczęściej wybierają 

nasi uczniowie) 

 

 czynników mających wpływ 

na wybór szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 

przeprowadzenie 

ankiet oraz 

opracowanie 

wyników 

styczeń 
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Cel 2: Zwiększenie atrakcyjności szkół ponadgimnazjalnych poprzez dofinansowanie 

bazy szkolnej oraz wprowadzenie profili dostosowanych do zainteresowań uczniów i 

potrzeb rynku pracy. 

 

Zadania Sposoby realizacji Terminy Rezultaty 

Wyposażenie szkół 

ponadgimnazjalnych 

w niezbędny sprzęt. 

Zapewnienie środków 

finansowych na dofinansowanie 

m.in.:  

mundurów w II LO;  

fantomów, stołówki, siłowni itp. 

Zależne od 

możliwości 

finansowych 

miasta. 

 zwiększenie atrakcyjności 

i podniesienie standardów 

szkół.  

 wzrost liczby uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych. 

Dostosowanie w 

liceach rozszerzeń 

wg potrzeb i 

zainteresowań 

uczniów. 

Zapewnienie środków na otwarcie 

grup od kl. II na rozszerzenia - 

nawet jeśli danym rozszerzeniem 

będzie zainteresowanych kilku 

uczniów. 

 zwiększenie atrakcyjności 

i poszerzenie oferty 

świętochłowickich szkół.  

 możliwość pozyskania 

uczniów zainteresowanych 

konkretnym rozszerzeniem. 

Dostosowanie 

w technikach 

i szkołach 

zawodowych 

kierunków 

kształcenia do 

potrzeb rynku pracy. 

Rozeznanie potrzeb rynku pracy i 

zapotrzebowania na konkretne 

zawody –współpraca z PUP. 

Monitorowanie i diagnozowanie 

zainteresowań i preferencji 

uczniów III klas gimnazjów 

kierunkami dalszego kształcenia. 

 zwiększenie atrakcyjności 

świętochłowickiej szkoły 

zawodowej i technikum. 

Tradycja szkół 

ponadgimnazjalnych 

np. w klasach 

drugich 

dofinansowanie do 

wyjazdu do stolicy 

Centrum Kopernika 

Zapewnienie środków 

finansowych na dofinansowanie 

wyjazdów. 

 zachęcenie uczniów do 

pozostania w 

świętochłowickich 

szkołach.  

 zwiększenie atrakcyjności 

szkół w mieście. 
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Cel 3: Promocja miasta Świętochłowice – lekcje wychowawcze, wycieczki, konkursy. 

 

 

Zadania Sposoby realizacji Terminy Rezultaty 

1. Opracowanie 

programu lekcji 

wychowawczych 

„Patriotyzm 

świętochłowicki”. 

 przygotowanie ciekawych 

scenariuszy zajęć. 

 przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych. 

marzec – kwiecień 

 

maj– czerwiec 

 nasze miasto 

w oczach 

uczniów jako 

ciekawe, 

sprzyjające: 

nauce, pomocy, 

rekreacji, 

rozrywce, 

wszechstronnemu 

rozwojowi. 

2. Organizacja 

wycieczek, konkursów 

dotyczących np. 

historii miasta.  

 przygotowanie i realizacja 

oferty 
na bieżąco 

3. Włączanie uczniów 

szkół 

ponadgimnazjalnych w 

projekty realizowane 

na rzecz miasta (np. 

wspólne prace, 

konkursy na projekt 

"Ławki na Skałce", 

park zabytków Śląska 

w miniaturze itp.). 

 zaangażowanie uczniów 

świętochłowickich szkół do 

współpracy, realizacji 

wspólnych projektów. 

zależne m.in. od 

możliwości 

finansowych miasta. 

 wzrost integracji 

uczniów. 

 pokazanie, że w 

mieście można 

realizować 

ciekawe 

inicjatywy. 

4. Organizacja ciekawych 

przedsięwzięć, 

inicjatyw np. dni 

otwarte, ciekawe 

festyny, zlot aut 

 przygotowanie imprez o 

tematyce odpowiadającej 

zainteresowaniom uczniów.  

 organizowanie ciekawych 

dni otwartych 

uwydatniających mocne 

strony szkół. 

marzec-czerwiec 

zwiększenie 

atrakcyjności miasta w 

tym świętochłowickich 

szkół. 
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Ankieta 

 

data,………………………… 

ANKIETA 

Klasa………………………… 

Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu, którego celem jest ustalenie czynników, które 

zadecydowały o wyborze szkoły do której aktualnie uczęszczasz a także poziomu satysfakcji 

wynikającej z wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. 

W pytaniu 1 podkreśl właściwą odpowiedź, natomiast w pytaniach 2-3 odpowiedź uzasadnij pisemnie.  

 

1. Co wpłynęło na Twoją decyzję związaną z wyborem szkoły w której aktualnie 

kontynuujesz naukę? 

 rodzice 

 koledzy, znajomi 

 dogodny dojazd do szkoły 

 miejsce zamieszkania (mieszkam niedaleko szkoły) 

 wyniki nauczania  

 wyposażenie szkoły 

 nauczyciele 

 opinie krążące o szkole 

 ciekawy profil klasy 

 moje zainteresowania 

 dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę 

 inne 

(jakie?)………………………………………………………………………… 
 

2. Wymień mocne strony szkoły, w której aktualnie kontynuujesz naukę: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Jakie zmiany chciał(-a)byś wprowadzić w szkole i dlaczego? 

..…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………..…………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............... 

 
Dziękujemy za szczere odpowiedzi. 
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   dyrektor Gimnazjum nr 5, 

    pedagog w Zespole Szkół Specjalnych, 

   pedagog w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. 

 

Cel 1: Zwiększenie atrakcyjności szkół ponadgimnazjalnych 

 

Zadania Sposoby realizacji Terminy Rezultaty 

1. Udogodnienia - 

korzyści z bycia 

uczniem 

świętochłowickiej 

szkoły 

 stworzenie listy bonusów np.: 

 park linowy, przejazd w obrębie 

gminy, zniżka w kawiarni, pizzerii 

itp.  

 możliwość bonów np. raz w 

miesiącu/ raz na kwartał (wg 

uznania władz miasta, budżetu, 

jednostek współpracujących  

z gminą) 

luty 

 dodatkowe korzyści z 

kontynuowania nauki 

w Świętochłowicach  

2. „Podróże kształcą” 

opracowanie oferty 

wyjazdów: 

 obóz narciarski 

 wycieczka językowa 

np. do Londynu 

 wycieczka do stolicy 

tradycją np. w klasach 

drugich (18 lat - znasz 

Warszawę ) 

 możliwość 

dofinansowania 

wyjazdów itp. 

 spotkania inicjatorów  

opracowanie oferty, np. 

zaangażowanie PTTK, 

świętochłowickich biur podróży itp.  

 współpraca, np. nauczycieli  

organizatorów z języka 

angielskiego do Wielkiej Brytanii, 

nauczycieli WF i OSiR SKAŁKA w 

przypadku wyjazdów sportowych.  

 możliwość organizacji wspólnych 

wyjazdów dla uczniów szkół 

średnich (obecnie brak współpracy, 

osobna organizacja, konkurencja 

międzyszkolna, czasami brak 

wymaganej liczby uczestników w 

jednej placówce itp.) 

wiosna 

 integracja 

świętochłowickiej 

młodzieży 

 

 indywidualne 

korzyści 

wszechstronnego 

rozwoju dzieci 

(stworzenie 

możliwości wyjazdu 

dla uczniów ze 

skromniejszych 

materialnie rodzin) 

3. Nagroda Prezydenta, 

 stypendia za 

osiągnięcia (w celu 

pozostania w naszych 

szkołach 

najzdolniejszych 

gimnazjalistów)  

 możliwość zmiany regulaminu  

pula nagród dla uczniów 

świętochłowickich szkół 

mieszkających w Świętochłowicach 

wg uznania 

Prezydenta 

Miasta 

 korzyści z bycia 

uczniem 

świętochłowickiej 

szkoły  nagroda 

motywatorem 

pozostania w 

świętochłowickiej 

szkole 
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Cel 2: Zwiększenie atrakcyjności szkół ponadgimnazjalnych poprzez wprowadzenie 

profili dostosowanych do zainteresowań uczniów 

 

Zadania Sposoby realizacji Terminy Rezultaty 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych  

 oferta dla uczniów po 

klasach integracyjnych 

i absolwentów 

posiadających orzeczenie  

 oferta dla uczniów z 

orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego w 

szkołach świętochłowickich 

(np. mniejsza liczebność klas 

w liceum i technikum). 

na bieżąco 

  

 podnoszenie poziomu 

edukacji dzieci z różnymi 

dysfunkcjami 

 

 oferta dostępna dla 

rodziców w PPP 

(bezpośrednie zachęcanie 

ucznia i rodzica podczas 

diagnozy indywidualnej i 

procedury orzekania 
 

Cel 3: Promocja miasta i świętochłowickich szkół 

 

Zadania Sposoby realizacji Terminy Rezultaty 

1. Uatrakcyjnienie zajęć 

pozaszkolnych dla 

uczniów 

świętochłowickich 

szkół 

Możliwość uatrakcyjnienia 

działalności domów kultury np. 

kluby dla młodzieży, dyskoteki, 

projekcje filmów, kręgielnia, 

"CAFE z Wi-Fi" 

wg władz 

gminy 

 zadowolenie rodziców, iż 

ich dzieci mają 

zagospodarowany wolny 

czas w pobliżu miejsca 

zamieszkania; ogólny 

rozwój ich 

zainteresowań. 

2. Zaproszenie na Targi 

Edukacyjne do MDK 

szkoły ZSSp, ul. 

Szkolna 13 - 

informowanie 

rodziców o Targach 

(indywidualny udział 

rodziców w targach) 

Stanowisko dla uczniów z 

orzeczeniem o kształceniu 

specjalnym 

wiosna 

 umożliwienie rodzicom 

poznania ofert 

wszystkich 

świętochłowickich szkół 

ponadgimnazjalnych w 

jednym miejscu. 

3. Organizowanie imprez 

szkolnych  

 festyny, dni otwarte 

z zaproszeniem 

rodziców 

 

Wg uznania dyrektora i rady 

pedagogicznej każdej szkoły 

ponadgimnazjalnej  

 

wiosna 

 poznanie mocnych stron 

szkoły przez rodziców 

w celu zwiększenia 

szansy wyboru tych 

placówek do 

kontynuowania edukacji 

przez ich dzieci 

4. . Potrzeba 

inwestowania w 

wizualizację szkół 

ponadgimnazjalnych 

 opracowanie przez wszystkie 

szkoły ponadgimnazjalne 

materiałów promocyjnych  
 

 opracowanie osobnej 

luty – 

marzec 

 

 

 pogłębiona wiedza 

rodziców na temat 

świętochłowickich 

placówek 
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(plany np. remontów, 

budowy hali sportowej, 

doposażenia itp.) 

 

wizualizacji dla uczniów z 

niepełnosprawnością 

umysłową  

 Możliwość utworzenia 

oddziałów integracyjnych w 

świętochłowickich szkołach 

ponadgimnazjalnych  

 

 Współpraca z pracownikami 

Wydziału Funduszy 

Europejskich i Rozwoju 

Miasta, Wydziału Kultury, 

Sportu i Promocji Miasta oraz 

Miejskiego Zarządu Oświaty 

w celu wyprodukowania filmu 

dla uczniów i rodziców o 

wszystkich szkołach 

ponadgimnazjalnych  

 

 Projekcja filmu podczas 

zebrania dla rodziców w 

klasach trzecich; 

wykorzystanie filmu na 

lekcjach wychowawczych 

i z doradztwa zawodowego już 

od klasy drugiej gimnazjalnej; 

możliwość obejrzenia filmu na 

stronie naszego miasta 

marzec 

 

 

 

w zależności 

od 

możliwości 

miasta 

 

 

 

 

w zależności 

od 

możliwości 

miasta 

 

 

 

 

 

 

według 

harmonogra

mu zebrań z 

rodzicami w 

szkołach 

uwzględniająca ich 

mocne strony 

 

 

 

 budowanie pozytywnego 

wizerunku naszych szkół 

 
 

Cel 4: Rozwijanie współpracy z rodzicami 

 

Zadania Sposoby realizacji Terminy Rezultaty 

Pozyskanie informacji od 

grupy docelowej tj. 

rodziców gimnazjalistów 

świętochłowickich szkół 

na temat: Opinia  

o placówkach 

ponadgimnazjalnych; 

oczekiwania, kierunki. 

 Zredagowanie narzędzia - 

ankieta dla rodzica 

 

 Badanie w gimnazjach np. 

podczas zebrań dla rodziców - 

20 ankiet w każdym 

gimnazjum  

 

 Opracowanie ankiet - wyniki 

 

listopad 

 

 

 

styczeń 

 

 

luty 

Uwzględnienie 

opracowanych wniosków 

do prac nad zmianami 

w świętochłowickich 

szkołach 

ponadgimnazjalnych 

 

  



Program miejski „TU JEST MOJE MIEJSCE” – Świętochłowice 2016 
 
 

str. - 18 - 
 

Ankieta 

 

Ankieta dla rodziców 

Zwracamy się z prośbą o szczere i wyczerpujące odpowiedzi na temat kontynuowania przez Państwa dziecko szkoły ponadgimnazjalnej. 

Zależy nam, aby nasza świętochłowicka młodzież była zadowolona z oferty oświaty w miejscu zamieszkania. Władze naszego miasta pragną 

poprzez program "Tu jest Twoje miejsce" zapewnić świętochłowickim uczniom jak najlepsze warunki edukacyjno - wychowawcze.  

1. Jaką szkołę ponadgimnazjalną chce wybrać Państwa dziecko po ukończeniu gimnazjum? 

a) zawodową 

b) liceum ogólnokształcące 

c) technikum 

2. Jakiej formy informacji o szkołach Państwo oczekujecie? 

a) wycieczka do szkoły np. dni otwarte 

b) informator o szkołach w formie pisemnej 

c) film informacyjny o wszystkich szkołach w naszej gminie 

d) spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych organizowane w gimnazjum  

e) udział w targach edukacyjnych w MDK ul. Harcerska 1 w Świętochłowicach 

f) inne (jakie?) .................................................  

3. Czym kieruje się Państwa dziecko przy wyborze szkoły? 

a) koledzy/koleżanki uczą się w tej szkole 

b) szkoła cieszy się dobrą opinią wśród znajomych 

c) lokalizacja szkoły 

d) atrakcyjna oferta edukacyjno - wychowawcza szkoły 

e) inne (jakie?) .................................................  

4. Czy Państwa dziecko już wie w jakim zawodzie chciałoby pracować? 

a) tak ( proszę wpisać zawód/ kierunek) …………………………. 

b) nie 

c) nie wiem 

5. Czy jesteście Państwo zainteresowani otwarciem w naszej gminie nowego kierunku 

kształcenia: 

 a) tak (jaki to kierunek? .............................................................................................) 

 b) nie  

6. Jaka powinna być według Państwa dobra szkoła ponadgimnazjalna? 

…………………………………………………………………………………………...............

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

7. Jak, Państwa zdaniem, nasza gmina mogłaby uatrakcyjnić młodemu pokoleniu ofertę 

edukacyjną, aby Świętochłowice stały się miastem bardziej przyjaznym i wspierającym 

wszechstronny rozwój młodzieży? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

8. Czy Państwa dziecko planuje kontynuowanie nauki w świętochłowickiej szkole 

ponadgimnazjalnej? Dlaczego? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

- w innym mieście? Dlaczego? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Dziękujemy 
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   doradca metodyczny, 

   doradca metodyczny, 

   dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
 

Cel 1: Rozwijanie współpracy z nauczycielami w celu zwiększenia liczby uczniów 

świętochłowickich szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Zadania Sposoby realizacji Terminy Rezultaty 

1. Poznanie poziomu 

świadomości dyrektora 

oraz nauczycieli w/s 

sytuacji 

świętochłowickiej 

oświaty 

 wywiad z dyrektorem danej 

placówki (zgoda na spotkanie 

z RP, ustalenie terminu) 

 

 spotkania z RP- wymiana 

poglądów 

listopad 

 

 

 

listopad  

grudzień 

 

 zwiększenie 

świadomości dyrektora 

oraz nauczycieli danej 

placówki na powyższy 

temat 

2. Pozyskanie od 

nauczycieli informacji 

jakie działania zostały 

już podjęte w w/w 

temacie 

 rozmowy kierowane na w/w 

spotkaniu 
listopad  
grudzień 

 poznanie aktualnej 

sytuacji w 

poszczególnych szkołach 

3. Rozpoznanie, czy 

wszyscy członkowie 

Rady Pedagogicznej 

danej szkoły wiedzą 

jakie zasoby posiada 

ich placówka 

(nauczyciele - ich 

kwalifikacje i 

umiejętności, 

osiągnięcia szkoły- 

olimpiady, konkursy, 

współpraca z...) 

 dyskusja z nauczycielami listopad  

grudzień 

 pozyskanie wiadomości 

dotyczących zasobów 

ludzkich i materialnych 

danej szkoły 

4. Poznanie jakie są 

oczekiwania/ 

propozycje 

nauczycieli, które 

pomogłyby w promocji 

szkół 

 ankiety dla nauczycieli 

gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 

styczeń 

 poznanie 

oczekiwań/propozycji 

nauczycieli i realnych 

możliwości ich realizacji 
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Ankiety 

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI ŚWIĘTOCHŁOWICKICH GIMNAZJÓW 

Poniższa ankieta powstała w wyniku tworzenia programu „Tu jest Twoje miejsce”. Uprzejmie 

prosimy o wzięcie w niej udziału. 

 

1. Czy Twoim zdaniem świętochłowiccy gimnazjaliści powinni uczyć się  

 w świętochłowickich szkołach ponadgimnazjalnych? 

 TAK  

Dlaczego? ……………………………………………………… 
 

 NIE  

Dlaczego? ……………………………………………………… 

2. W jaki sposób można efektywniej rozbudzać zainteresowanie uczniów i nauczycieli 

gimnazjów ofertą świętochłowickich szkół ponadgimnazjalnych?  

 poprzez wizyty uczniów gimnazjów w szkole (dni otwarte, organizację konkursów dla 

uczniów gimnazjów) 

 informację na stronie szkoły 

 informację w prasie lokalnej 

 organizację imprez miejskich np. rajdy 

 inne, jakie? ……………………………………………………………….. 

3. W jaki sposób, Twoim zdaniem, najlepiej informować rodzica/ucznia o ofercie szkoły?  

 poprzez stronę internetową szkoły 

 portale społecznościowe np. FB 

 zebrania szkolne 

 przez wychowawcę / nauczyciela 

 lokalne media (prasa, strony internetowe, itp.) 

 gazetki ścienne / tablice informacyjne w szkole 

 inne, jakie? ……………………………………………………………… 

4. Co Ty możesz zrobić, by więcej świętochłowickich dzieci pozostało w naszych szkołach 

ponadgimnazjalnych? 

 Metryczka *: Kobieta / Mężczyzna 

Stopień awansu zawodowego *: stażysta / kontraktowy / mianowany / dyplomowany  

(* właściwe podkreślić)  

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 
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ANKIETA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Poniższa ankieta powstała w wyniku spotkań z RP świętochłowickich zespołów szkół, 

a jej wyniki mają pomóc w tworzeniu programu „Tu jest Twoje miejsce”. Uprzejmie prosimy 

o wzięcie udziału w badaniu. 

 

1. Jakie, Twoim zdaniem, są wyniki tegorocznego naboru w twoim zespole szkół? 

W skali od 1(niezadowalające) do 5 (bardzo dobre) 1- 2 - 3 - 4- 5 

2. Jak tegoroczny nabór wpłynął na Twoją pracę?  

o korzystnie 

o bez zmian 

o niekorzystnie 

3. Co do tej pory - Ty sam/a - zrobiłeś/aś w sprawie naboru dla Twojej placówki?  

……………………………………………………………………………………………….. 

4. W jaki sposób Rada Pedagogiczna Twojej szkoły współpracuje z Radami Pedagogicznymi 

gimnazjów w mieście?  

o nie współpracuje 

o .. 

o .. 

o ... 

5. W jaki sposób można efektywniej rozbudzać zainteresowanie uczniów i nauczycieli 

gimnazjów Waszą szkołą? * 

 poprzez wizyty uczniów gimnazjów w szkole (dni otwarte, organizację konkursów dla 

uczniów gimnazjów) 

 informację na stronie szkoły 

 informację w prasie lokalnej 

 organizację imprez miejskich np. rajdy 

 inne, jakie? …………………………………………………………. 

6. W jaki sposób, Twoim zdaniem, najlepiej informować rodzica/ucznia o ofercie szkoły? * 

 poprzez stronę internetową szkoły 

 portale społecznościowe np. FB 

 zebrania szkolne 

 przez wychowawcę / nauczyciela 

 lokalne media (prasa, strony internetowe, itp.) 

 gazetki ścienne / tablice informacyjne w szkole 

 inne jakie? …………………………………………………………. 
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7. Za co cenisz swoją RP i swoich kolegów/koleżanki z pracy? * 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Jaki potencjał dzięki Tobie ma szkoła w której pracujesz? * 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Z jakimi instytucjami/podmiotami lokalnymi Twoim zdaniem powinnaś/powinieneś 

współpracować, by więcej świętochłowickich dzieci pozostało w naszych szkołach 

ponadgimnazjalnych? * 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Metryczka: * Kobieta / Mężczyzna 

 

11. Stopień awansu zawodowego: * stażysta / kontraktowy / mianowany / dyplomowany 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 
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   dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 

     kierownik praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół 

Specjalnych, 

   wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Usługowych 

   dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 
 

Cele  

1. Zwiększenie atrakcyjności szkół ponadgimnazjalnych poprzez wprowadzenie 

profili dostosowanych do zainteresowań uczniów i potrzeb rynku pracy. 

2. Doskonalenie współpracy z pracodawcami oraz uczelniami wyższymi. 
 

Zadania Sposoby realizacji 
Termin

y 
Rezultaty 

1. Pozyskanie informacji od 

pracodawców na temat 

ich oczekiwań 

dotyczących kierunków 

kształcenia  

 spotkanie z Radą 

Gospodarczą 

styczeń 

- luty 

 wdrożenie opracowanych 

wniosków, które mogą 

przyczynić się do prac nad 

zmianami w ofercie 

świętochłowickich szkół 

ponadgimnazjalnych 

2. Budowanie świadomości 

pracodawców na temat 

systemu kształcenia 

zawodowego i 

uzyskiwania kwalifikacji 

zawodowych 

 zorganizowanie spotkania z 

pracodawcami we współpracy 

z Radą Gospodarczą, Cechem 

Rzemiosł Różnych, 

Powiatowym Urzędem Pracy, 

Zespołem Szkół 

Ekonomiczno Usługowych, 

Zespołem Szkół Specjalnych 

wiosna 

 zwiększenie liczby pracodawców 

przyjmujących uczniów na 

praktyki zawodowe 

3. Wizyty studyjne dla 

gimnazjalistów u 

pracodawców wraz z 

promocją ZSEU i ZSS 

 współpraca z pracodawcami 

w realizacji wizyt 

wiosna 

 zwiększenie liczby pracodawców 

przyjmujących uczniów na 

praktyki zawodowe 

4. Spotkania pracodawców z 

młodzieżą gimnazjalną w 

szkołach 

wiosna 

 zwiększenie naboru do 

świętochłowickich szkół 

zawodowych 

 zwiększenie świadomości 

młodzieży na temat 

zapotrzebowania na rynku pracy  

5. Utworzenie klasy 

patronackiej w ZSEU 

 zbudowanie oferty we 

współpracy z pracodawcami 
wiosna 

 funkcjonowanie klas/klasy 

patronackiej 

6. Zbudowanie dla uczniów 

systemu uzyskiwania 

dodatkowych uprawnień 

zawodowych – kursy, 

szkolenia np. prawo jazdy 

 pozyskanie środków (budżet 

miasta, sponsorzy, 

pracodawcy)  

 stworzenie regulaminu 

korzystania z w/w środków 

od 

r. szk. 

2016/ 

2017 

 uatrakcyjnienie oferty szkół 

zawodowych.  

 zwiększenie naboru do 

świętochłowickich szkół 

zawodowych 
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   kierownik Biura Rzecznika Prasowego 

   asystent prezydenta, 

   Wydział Funduszy Europejskich i Promocji 

   doradca metodyczny 

   doradca metodyczny 

 
 

Cele  

1. Zaangażowanie fundacji i innych podmiotów działających w mieście do 

pozyskania środków na cele edukacyjno-wychowawcze. 

2. Doskonalenie współpracy z pracodawcami oraz uczelniami wyższymi. 
 

Zadania Sposoby realizacji Terminy Rezultaty 

1. Wielokierunkowe 

działania szkół w 

ramach promocji 

dotyczące: 

 uczniów szkół 

gimnazjalnych 

i podstawowych 

naszych i ościennych 

miast; 

 rodziców w/w 

uczniów  

 ogółu mieszkańców 

naszego miasta 

i miast ościennych  

 uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych 

 wzmacnianie 

wewnątrzszkolnych 

rytuałów, ceremoniałów, 

tradycji; 
 

 tworzenie „marki” szkoły 

(wzmacnianie w uczniu 

przekonania, że dobrze 

„wybrał” szkołę, duma 

z uczęszczania właśnie 

do niej; 
 

 zaangażowanie rodziców w 

tworzenie materiałów 

promocyjnych (grafika, 

druk), w organizowanie 

wydarzeń szkolnych, 

wyjazdów, prowadzenie 

profili na portalach 

społecznościowych 

na 

bieżąco; 

W zależności od zaangażowania 

nauczycieli w promocję działania 

mogą przynieść znaczne rezultaty 

już w pierwszym roku 

funkcjonowania programu; 

2. Wypracowanie 

narzędzi promocji: 

 tradycyjne materiały 

publikowane (ulotki, 

foldery, informatory) 

 materiały w mediach 

społecznościowych 

(Facebook, 

YouTube) 

 materiały 

publikowane 

w Internecie 

na stronach szkół, 

UM Św-ce, 

Przygotowanie materiałów 

promocyjnych dostosowanych 

do odbiorcy; 

(dla młodzieży materiały 

nowoczesne, multimedialne) 

 wykorzystanie młodzieży do 

reklamowania szkoły, w 

działania promocyjne 

zaangażować uczniów, 

samorządy uczniowskie, 

absolwentów, zwłaszcza 

tych, którzy odnieśli sukces; 

 

Odświeżenie stron internetowych 

na 

bieżąco 

Odświeżenie stron, szeroka 

promocja (wielokierunkowa) 

pomoże w krótkim czasie 

udoskonalić kontakty ze 

środowiskiem, pomoże 

zaktualizować informacje i 

zaciekawić działaniami, jakie są 

podejmowane w szkole oraz ich 

rezultatami (np. wyniki olimpiad, 

konkursów itp.) 
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Zadania Sposoby realizacji Terminy Rezultaty 

portalach 

informacyjnych 

(swiony.pl, goniec-

gornoslaski.pl, 

naszemiasto.pl, 

gazeta.pl, 

dziennikzachodni.pl) 

 materiały 

publikowane 

w lokalnych 

mediach (Dziennik 

Zachodni, Goniec 

Górnośląski, Nasze 

Miasto Św-ce, Nasza 

Gmina Św-ce; 

 materiały w stacjach 

radiowych, 

telewizyjnych 

o zasięgu lokalnym 

i regionalnym 

(Radio Katowice, 

Radio Piekary, 

Radio Fest, Telpol, 

TVP Katowice, TVP 

Sfera, TVS) 

 

pod względem graficznym i 

merytorycznym; nadanie im 

świeżego, nowoczesnego 

wyglądu; 

 zachęcanie reklamą 

(Facebook) do odwiedzania 

i czytania stron; 

 przy pracy w tworzeniu i 

prowadzeniu stron 

zaangażować młodzież 

3. Stworzenie systemu 

stypendialnego 

zachęcającego 

uczniów do wyboru 

świętochłowickich 

szkół: 

 dla osób w trudnej 

sytuacji finansowej; 

 dla zdolnych bez 

względu na sytuację 

materialna; 

 ustalić formy 

nagradzania 

najlepszych uczniów 

(olimpijczycy, 

laureaci konkursów); 

 nagradzanie 

nauczycieli 

przygotowujących 

tych uczniów 

 Rozmowy z Prezydentem 

Miasta, Dyrektorem MZO w 

celu ustalenia regulaminu i 

określenia możliwości 

finansowych  

zgodnie 

z możli-

wościami 

władz 

miasta 

 Stypendia i nagrody dla 

uczniów oraz pozostałe 

przedsięwzięcia zachęcają 

młodzież do wybierania 

świętochłowickich szkół oraz 

ich reprezentowania.  
 

 Nagradzanie nauczycieli 

dodatkowym motywatorem do 

podejmowania wysiłku 

przygotowania ucznia do 

olimpiad, konkursów itp. 
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Zadania Sposoby realizacji Terminy Rezultaty 

4. Nawiązanie formalnej 

współpracy szkół z 

uczelniami wyższymi 

naszego regionu 

 udział uczniów w zajęciach 

na uczelni; 
 

 prowadzenie zajęć przez 

naukowców; 
 

 wprowadzenie debat 

oxfordzkich z udziałem 

osób znanych w mieście i 

nie tylko w znanych 

miejscach (wybór tematów 

interesujących młodzież)  

w okresie 

roku szk. 

zgodnie 

z ustalo-

nym 

harmono-

gramem 

 

 Lepszy odbiór szkół przez 

uczniów, rodziców/opiekunów; 

 

 Zdobycie przez uczniów 

umiejętności dyskutowania, 

zabierania głosu na forum, 

prezentowania swoich 

poglądów 

5. Podniesienie poziomu 

umiejętności dyrektorów 

i osób odpowiedzialnych 

za promocję w mediach 

 Zorganizowanie kursu 

medialnego dla dyrektorów i 

osób przez nich wskazanych 

termin do 

uzgodnie

nia 

 Zdobycie umiejętności 

promowania placówki w 

mediach 

6. Docelowo  
 

 zorganizowanie 

ośrodka kariery dla 

uczniów gimnazjów 

i szkół 

ponadgimnazjalnych  

 

   Obecnie  

 korzystanie z 

zasobów dostępnych 

w szkołach oraz 

Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej w 

mieście 

 Udzielanie pomocy 

pedagogicznej, 

psychologicznej; doradztwo 

zawodowe szeroko pojęte.  

 

 Kontynuowanie wspólnych 

przedsięwzięć Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej, szkolnych 

doradców zawodowych i 

Powiatowego Urzędu Pracy 

oraz ewentualne ich 

wzbogacanie 

termin do 

uzgodnie

nia 

 

 

 

 

 

 

na 

bieżąco 

 Zwiększenie możliwości 

młodzieży w potencjalnym 

wyborze ścieżki kariery 

zawodowej 

 

 

 

 

 Nabycie umiejętności 

budowania własnej kariery 

szkolnej i zawodowej 

(poznawanie swoich mocnych 

stron, oferty oświatowej oraz 

sytuacji na rynku pracy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


