
Poradnictwo zawodowe
Oferta



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Busku - Zdroju udziela pomocy 
psychologicznej, pedagogicznej i 

logopedycznej dzieciom  i młodzieży 
z placówek oświatowych Powiatu Buskiego. 

Pomoc ta jest bezpłatna.

Przedstawiamy 
Państwu ofertę
Poradni z zakresu
poradnictwa 
zawodowego



Działalność z zakresu orientacji i 
poradnictwa zawodowego w naszej Poradni 

realizowana jest w ramach statutowej 
działalności, obok wielu innych form pomocy 

bezpośredniej i pośredniej dla uczniów i 
rodziców.

Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru 
kształcenia, zawodu i planowania kariery 
przedstawia się w następujący sposób:



Oferowane formy działalności:

1. Formy indywidualne:
– indywidualne porady uczniom i ich rodzicom w 

zakresie wyboru kierunków kształcenia,

– indywidualna diagnoza możliwości i preferencji 
osobowościowych uczniów, służąca
pomocą w wyborach zawodowych,



Zajęcia grupowe:

– warsztaty z zakresu samopoznania, 
zainteresowań, wartości dla uczniów 
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

– informacja szkolna i zawodowa.



Metody poradnictwa skierowane 
do młodzieży

Rozmowa doradcza – indywidualna
– W ramach której przeprowadza się testy z 

zakresu zainteresowań, preferencji 
zawodowych, cech osobowości, itp. w 
formie:

• Kwestionariuszy i ankiet
• Komputerowej (program eSzOK)



Oferta dla nauczycieli i rodziców

Prelekcje, pogadanki rodziców na tematy związane z 
wyborem szkoły i zawodu (np. czynniki trafnego wyboru 
zawodu, system edukacji ponadgimnazjalnej – typologia 
szkół i system rekrutacji, postawy rodzicielskie wobec 
wyboru zawodu, samopoznanie jako podstawa planowania 
kariery zawodowej itp.),
Spotkania indywidualne i grupowe celem wymiany 
informacji - skierowane do  rad pedagogicznych w 
zakresie doradztwa szkolnego i zawodowego.



Zasady korzystania z oferty Poradni:

zgłoszenia indywidualne na podstawie 
pisemnego wniosku złożonego w 
sekretariacie Poradni (osoby niepełnoletnie 
zgłaszają rodzice),
zgłoszenia ze szkół na podstawie pisemnego 
wniosku do dyrektora Poradni.



Powyższe formy poradnictwa 
realizowane są na bazie

Zawodowe Drogowskazy –
Wsparcie dla modernizacji oferty 
szkół o profilu zawodowym



Tu jesteśmy:



Kontakt z nami
Zgłoszenia chętnych do skorzystania z oferty Poradni prosimy 

składać w sekretariacie placówki
-czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16

W przypadku porad indywidualnych dla uczniów 
niepełnoletnich wniosek składają rodzice lub opiekunowie 

prawni.
Adres:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku – Zdroju
Al. Mickiewicza 27, 28 – 100 Busko – Zdrój

Tel/fax: 041 3783597
email: pppbusko@neostrada.pl
www.pppbusko.neostrada.pl

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy


