Harmonogramem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: „DORADZAMY – ZAWODOWO, WYBIERAMY ODLOTOWO” w Jaworznie
19 – 23.10.2020 r.

Data

Rodzaj działania

19.10 - Zajęcia z grupami dzieci z zakresu
23.10.2020 preorientacji zawodowej.
19.10 - Warsztaty w klasach 1 - 6 – wychowawcy
23.10. 2020 klas.
19.10 Zajęcia dla oddziałów przedszkolnych.
23.10.2020
Krzyżówka zawodoznawcza.
Prezentacja wykonanych prac plastycznych –
19.10 - „Odlotowy zawód” (klasy 7 i 8).
23.10.2020
Zajęcia z wychowawcą klasy 1-3, 4,6 –
„Odlotowy zawód”

Miejsce realizacji

Godzina

Instytucja
odpowiedzialna za
organizację
działania

Przedszkole Miejskie nr 10
w Jaworznie, ul. Tuwima 6.

Wg planu zajęć

PM 10

nie dotyczy

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
w Jaworznie, ul. Koszarowa 20.

Wg planu lekcji

ZSzP nr 3

nie dotyczy

Zgłoszenie udziału - e-mail, nr tel.,
termin zgłoszenia; inne informacje

Szkoła Podstawowa nr 17
SP nr 17 (oddziały
im. Polskich Noblistów w Jaworznie, Wg planu zajęć
nie dotyczy
przedszkolne)
ul. Starowiejska 15.
Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
i Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Orła Białego w Jaworznie,
ul. Towarowa 61.

Wg planu lekcji

nie dotyczy
SP nr 2

Wg planu lekcji

Projekt edukacyjny w ramach współpracy
Szkoła Podstawowa nr 3
z IBE i fundacją IMAGO "Doradztwo
Wg planu lekcji
19.10 - zawodowe w szkole podstawowej" klasy 7-8. z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana
23.10. 2020
Kochanowskiego w Jaworznie,
Warsztaty z doradcą zawodowym "Moje
ul. Kasprzaka 6.
Wg planu lekcji
zainteresowania, moje pasje" klasy 4-6.

nie dotyczy
nie dotyczy
SP nr 3
nie dotyczy

Data

Rodzaj działania
Warsztaty z doradcą zawodowym dla klas 7:
„Czy to, czego się uczę przyda mi się
w przyszłości?”

19.10 - Warsztaty z doradcą zawodowym dla klas 8:
23.10. 2020 „Jak może wyglądać praca w przyszłości?
Trendy rynku pracy”.

Miejsce realizacji

Wg planu lekcji
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Jaworznie,
ul. Aleksandra Puszkina 5.

Projekt edukacyjny dla klas IV - VII: „TOP
Zawody. Nowe zawody na rynku pracy”.
Warsztaty z doradcą zawodowym dla klas 7
– „Jak zaplanować karierę zawodową?"
Warsztaty z doradcą zawodowym dla klas 8
– „Czy myślę już o karierze zawodowej?"
Zajęcia z wychowawcą dla klas 4 „Zakręcone
19.10 kariery”.
23.10. 2020
Zajęcia z wychowawcą dla klas 1 – 3 i 5 -6
i oddziałów przedszkolnych „Odlotowy
zawód".
Zajęcia dla oddziałów przedszkolnych
„Odlotowy zawód".
19.10 23.10.2020

Konkurs plastyczny "Od pasji do zawodu"
(klasy 4-6).
Zajęcia świetlicowe "Świat zawodów" - gra
w atrybuty zawodowe, wiersze i zgadywanki

Godzina

Instytucja
odpowiedzialna za
organizację
działania

Szkoła Podstawowa nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Jaworznie, ul. Ławczana 12.

Wg planu lekcji

Zgłoszenie udziału - e-mail, nr tel.,
termin zgłoszenia; inne informacje

nie dotyczy
SP nr 5

nie dotyczy

Wg planu lekcji

nie dotyczy

Wg planu lekcji

nie dotyczy

Wg planu lekcji

nie dotyczy

Wg planu lekcji

SP nr 7

nie dotyczy

Wg planu lekcji

nie dotyczy

Wg planu lekcji

nie dotyczy

Wg
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza harmonogramu
imprezy
Korczaka w Jaworznie,
ul. Spółdzielcza 9.
Wg
harmonogramu

nie dotyczy
SP nr 8
nie dotyczy

Data

Rodzaj działania

Miejsce realizacji

zawodoznawcze.

Godzina

Zgłoszenie udziału - e-mail, nr tel.,
termin zgłoszenia; inne informacje

pracy świetlicy

Wystawa i gazetka w bibliotece szkolnej SP 9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Godziny pracy
19.10 „Pasje ludzi znanych i lubianych” (klasy
Sienkiewicza w Jaworznie,
biblioteki
23.10. 2020
1,2,3,5,6,7,8).
ul. Stefana Batorego 48.
szkolnej
Zajęcia dla klas I - III z wychowawcą.
Warsztaty dla klas 7 ze szkolnym doradcą
19.10 - zawodowym w oparciu o przygotowane
23.10. 2020 w ramach OTK scenariusze zajęć.
Warsztaty dla klas 8 ze szkolnym doradcą
zawodowym w oparciu o przygotowane
w ramach OTK scenariusze zajęć.

Instytucja
odpowiedzialna za
organizację
działania

SP nr 9

Wg planu lekcji
Szkoła Podstawowa nr 16
Wg planu lekcji
im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie,
ul. 3 Maja 18.

nie dotyczy
nie dotyczy

SP nr 16

nie dotyczy

Wg planu lekcji

nie dotyczy

Zajęcia z wychowawcą dla oddziałów
przedszkolnych i klas 1-3 „Wiem kto pracuje
w przedszkolu/szkole”.

Wg planu lekcji

nie dotyczy

Szkolny świetlicowy konkurs plastyczny
„Zawody moich rodziców”.

Wg
harmonogramu
pracy świetlicy

nie dotyczy

19.10-23.10.
Warsztaty z doradcą zawodowym w klasie 7
2020
„Jak zaplanować przyszłość edukacyjnozawodową”.
Warsztaty z doradcą zawodowym dla
uczniów klasy 8 „Zawody przyszłości”.
Zajęcia z wychowawcą dla uczniów klas 4-6
„Odlotowy zawód”

Szkoła Podstawowa nr 19
im. M. Kopernika w Jaworznie,
ul. Kasztanowa 33.

SP nr 19
Wg planu lekcji

nie dotyczy

Wg planu lekcji

nie dotyczy

Wg planu lekcji

nie dotyczy

Data

Rodzaj działania

19.10 - Zajęcia z doradcą zawodowym dla klas 7.
23.10. 2020
Zajęcia z doradcą zawodowym dla klas 8.

19.10 23.10.2020

Poznajemy zawody w języku angielskim –
prezentacja wizualna, scenki, plakaty
(klasy I - VIII).
„Odlotowe zawody” – spotkanie online
z rodzicami uczniów klas I - VII.

Miejsce realizacji

Godzina

Szkoła Podstawowa nr 20
w Jaworznie,
ul. Nauczycielska 20.

Wg planu lekcji

Szkoła Podstawowa nr 21
im. Kazimierza Wielkiego
w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30.

Wg planu lekcji

SP nr 20

Wg planu lekcji
Wg
harmonogramu
imprezy

Zajęcia w klasach I - III: „Rozwijamy
19.10 - zainteresowania zawodoznawcze”, „Poznaję
23.10. 2020 siebie, „Moje mocne i słabe strony”, „Sztuka
autoprezentacji”.

Szkoła Podstawowa nr 22 im. gen.
Józefa Bema w Jaworznie,
ul. Szymona Banasika 1.

19.10 - "Kompetencje przyszłości" godz.
23.10. 2020 wychowawcze dla klas III.

II Liceum Ogólnokształcące
im. Czesława Miłosza w Jaworznie, Wg planu lekcji
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6.

Wg planu lekcji

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
nr 2 w Jaworznie,
ul. Inwalidów Wojennych 16.

Zgłoszenie udziału - e-mail, nr tel.,
termin zgłoszenia; inne informacje
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

SP nr 21
nie dotyczy

SP nr 22

nie dotyczy

II LO

nie dotyczy

Wg
harmonogramu
imprezy

Konkurs plastyczny „Odlotowy zawód”
(klasy I).
19.10 - Tematy na godziny wychowawcze:
23.10. 2020 Klasa 1 „Mój zawód to zawód przyszłości”.
Klasy 2 „Etyka Zawodowa. Czy wiem co to
jest”.
Kasy 3 „Branże przyszłości. Tendencje na
rynku pracy.

Instytucja
odpowiedzialna za
organizację
działania

nie dotyczy
ZSP nr 2

Wg planu lekcji

nie dotyczy

Miejsce realizacji

Godzina

Instytucja
odpowiedzialna za
organizację
działania

Zajęcia z wychowawcą w klasach I - IV
19.10 o tematyce z doradztwa edukacyjno23.10. 2020
zawodowego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4 im. Królowej Jadwigi
w Jaworznie, ul. Armii Krajowej 5.

Wg planu lekcji

ZSP nr 4

nie dotyczy

Zajęcia z wychowawcą w klasach I - IV
19.10 o tematyce z doradztwa edukacyjno23.10. 2020
zawodowego.

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworznie,
ul. Promienna 65.

Wg planu lekcji

CKZiU

nie dotyczy

Facebook Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Jaworznie

-

CKZiU

nie dotyczy

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Jaworznie, ul. Promienna 66.

Wg
harmonogramu
imprezy

CKZ

nie dotyczy

Data

Rodzaj działania

Zgłoszenie udziału - e-mail, nr tel.,
termin zgłoszenia; inne informacje

Klasy 4 „Żeby pytać o drogę trzeba wiedzieć
dokąd chce się iść. Planujemy rozwój
edukacyjno-zawodowy.

19.10 Filmik o zawodach.
23.10. 2020
19.10 - Konkurs dla przedszkolaków "Moja
23.10. 2020 wymarzona fryzura".
Prezentacja wizualna – Moje hobby, moje
zainteresowania.
Lekcje – warsztaty dla uczniów LO – zawody
20.10 przyszłości.
23.10. 2020
Prezentacja prac plastycznych uczniów III LO
– „Mój odlotowy, wymarzony zawód”.

Wg
harmonogramu
imprezy

III Liceum Ogólnokształcące im. Orła
Białego w Jaworznie,
Wg planu lekcji
ul. Towarowa 61.
Wg
harmonogramu
imprezy

nie dotyczy
III LO

nie dotyczy
nie dotyczy

Data

Rodzaj działania
Warsztaty dla klas 7 ze szkolnym doradcą
zawodowym w oparciu o przygotowane
w ramach OTK scenariusze zajęć.
Warsztaty dla klas 8 ze szkolnym doradcą
zawodowym w oparciu o przygotowane
w ramach OTK scenariusze zajęć.

Miejsce realizacji

Godzina

Wg planu lekcji
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
w Jaworznie, ul. Koszarowa 20.

Zgłoszenie udziału - e-mail, nr tel.,
termin zgłoszenia; inne informacje

nie dotyczy
ZSzP nr 3

Wg planu lekcji

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza
Korczaka w Jaworznie,
Wg planu lekcji
ul. Spółdzielcza 9.
Szkoła Podstawowa nr 12
Warsztaty z doradcą zawodowym dla klasy 7
w Jaworznie,
Wg planu lekcji
"Zaplanuj swoją karierę”.
ul. Chropaczówka 101.
19.10.2020
"Odlotowy nauczyciel" czyli jak widzą nas
Szkoła Podstawowa nr 21
nasi uczniowie? – zajęcia z doradcą
im. Kazimierza Wielkiego
Wg planu lekcji
zawodowym.
w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30.
Projekt T-SHIRTU człowieka sukcesu.
Uczniowie klasy 8 a na białych koszulkach
8.00
Szkoła Podstawowa nr 22 im. gen.
mazakami do materiału wykonują własne
Józefa Bema w Jaworznie,
logo - wystawa prac.
ul. Szymona Banasika 1.
Zajęcia wychowawcą w klasach IV – VI:
Wg planu lekcji
„Uczę się pracować w zespole zadaniowym”.
Krzyżówka zawodoznawcza. Szukamy
III Liceum Ogólnokształcące
i prezentujemy cytaty i mądre powiedzenia
im. Orła Białego w Jaworznie,
8.00 - 8.45
o pracy – praca w grupie.
ul. Towarowa 61.
Zajęcia z doradcą zawodowym dla kl. 8 "Jak
wybrać zawód?"

Instytucja
odpowiedzialna za
organizację
działania

nie dotyczy

SP nr 8

nie dotyczy

SP nr 12

nie dotyczy

SP nr 21

nie dotyczy

nie dotyczy
SP nr 22
nie dotyczy
III LO

nie dotyczy

Data

Rodzaj działania

Mój świat wartości – warsztaty dla kl. II
z doradcą zawodowym.
Spotkanie on-line: „WybieraMY odlotowo” dla
uczniów szkół ponadpodstawowych.
Warsztaty on-line dla szkolnych doradców
zawodowych: „Sukces na rynku pracy kompetencje społeczne i przedsiębiorcze".
Konsultacje dla rodziców i uczniów
w zakresie wyboru dalszego kierunku
kształcenia i/lub zawodu.
Zajęcia na temat pracy listonosza: "Spotkanie
z listonoszem" - rozmowa na temat pracy
listonosza, oglądanie jego stroju.
Zajęcia na temat pracy kucharza:
"Poznajemy zawód kucharza" - rozmowa na
temat pracy kucharza, co radzi kucharz 20.10.2020 zdrowe żywienie.
Lekcja – warsztaty Jak może wyglądać praca
w przyszłości? (dla klasy 7).
Lekcja – warsztaty Ja i mój zawódmożliwości osobiste a wymagania zawodu
(dla klasy 8).

Miejsce realizacji

Godzina

Instytucja
odpowiedzialna za
organizację
działania

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
nr 2 w Jaworznie,
ul. Inwalidów Wojennych 16.

8.00 - 8.45

ZSP nr 2

Platforma ZOOM

12.00 – 13.00

Platforma ClickMeeting
On-line
Skype: Doradca zawodowy PPP

Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
i Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Orła Białego w Jaworznie,
ul. Towarowa 61.

nie dotyczy

PPP, SWPS,
Udział szkół wg zgłoszeń:
Centrum do spraw anna.skrzydlowska@ppp.jaworzno.edu.pl,
ZSK i LLL (IBE) tel. 32 762 91 38, do 15.10.2020

14.00 – 17.00 CKZ, WUP Katowice nie dotyczy

15.30 -17.00

PPP

Wg planu zajęć
Przedszkole Miejskie nr 12
Integracyjne w Jaworznie,
ul. Fredry 16.

Zgłoszenie udziału - e-mail, nr tel.,
termin zgłoszenia; inne informacje

nie dotyczy

nie dotyczy
PM nr 12

Wg planu zajęć

nie dotyczy

8.50 - 9.40

nie dotyczy
SP nr 2

10.40 - 11.30

nie dotyczy

Data

Rodzaj działania

Miejsce realizacji

Zajęcia z wychowawcą w kl. 8: "Jak uczyć się
szybciej i efektywniej."
Zajęcia z wychowawcą kl. 5: "Jakiego
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza
przedmiotu lubię się uczyć? - drogowskazy
Korczaka w Jaworznie,
zawodowe".
ul. Spółdzielcza 9.
Zajęcia z doradcą zawodowym dla kl. 8 "Jak
wybrać zawód?"
Szkoła Podstawowa nr 9
Zajęcia z pielęgniarka szkolną dot.
im. Henryka Sienkiewicza
samooceny stanu zdrowia psychicznego
w Jaworznie,
i fizycznego dla klasy 4 i 6.
ul. Stefana Batorego 48.
Szkoła Podstawowa nr 17
Gra zespołowa "Pałac hrabiego" rozwijająca
im. Polskich Noblistów
kompetencje miękkie.
w Jaworznie, ul. Starowiejska 15.
„Odlotowe zawody” w czasach Kazimierza
Szkoła Podstawowa nr 21
Wielkiego patrona szkoły – plakaty, żywe
im. Kazimierza Wielkiego
obrazy (klasy IV - VII na lekcji historii).
w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30.
Krzyżówka zawodoznawcza. Szukamy
III Liceum Ogólnokształcące
i prezentujemy cytaty i mądre powiedzenia
im. Orła Białego w Jaworznie,
o pracy – praca w grupie.
ul. Towarowa 61.

Kariera informatyka – spotkanie on-line
absolwenta ZSP nr 2 dla kl. IV.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
nr 2 w Jaworznie,
ul. Inwalidów Wojennych 16.

Godzina

Instytucja
odpowiedzialna za
organizację
działania

Wg planu lekcji
Wg planu lekcji

Zgłoszenie udziału - e-mail, nr tel.,
termin zgłoszenia; inne informacje
nie dotyczy

SP nr 8

Wg planu lekcji

nie dotyczy
nie dotyczy

8.00 – 8.45

SP nr 9

nie dotyczy

Wg planu lekcji

SP nr 17

nie dotyczy

Wg planu lekcji

SP nr 21

nie dotyczy

8.00 - 8.45

III LO

nie dotyczy

16.40-17.25

ZSP nr 2

nie dotyczy

Data

Rodzaj działania
Warsztaty on-line dla nauczycieli
i wychowawców klas VI - VIII szkół
podstawowych „Nauczyciel i wychowawca
doradzają zawodowo”.
Warsztaty dla uczniów klasy 8 SP nr 9
„Zawody przyszłości”.
Zajęcia z pielęgniarka szkolną dot.
samooceny stanu zdrowia psychicznego
i fizycznego dla klasy 7 i 8 SP nr 9.
Zajęcia z wychowawcą w klasach IV-VI. Moje
cechy i predyspozycje. Tajniki zawodów.
Rymowanki o zawodach dla grupy
świetlicowej. Klasy I-III. Wspólne rysowanie.

Miejsce realizacji

Godzina

Instytucja
odpowiedzialna za
organizację
działania

Platforma ZOOM

16.00 - 17.00

CKZ, PPP

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Henryka Sienkiewicza
w Jaworznie,
ul. Stefana Batorego 48.

13.30-14.25

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Polskich Noblistów
w Jaworznie, ul. Starowiejska 15.

Zgłoszenie udziału - e-mail, nr tel.,
termin zgłoszenia; inne informacje

Udział nauczycieli wg zgłoszeń:
sekretariat@ckp.jaworzno.edu.pl
nie dotyczy

SP nr 9
14.35 -15.20

nie dotyczy

Wg planu lekcji
W godzinach
pracy świetlicy

nie dotyczy
SP nr 17
nie dotyczy

Szkoła Podstawowa nr 21
im. Kazimierza Wielkiego
w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30.

Wg planu lekcji

SP nr 21

nie dotyczy

Projekt T-SHIRTU człowieka sukcesu.
Uczniowie klasy 8 b na białych koszulkach
mazakami do materiału wykonują własne
logo - wystawa prac.

Szkoła Podstawowa nr 22 im. gen.
Józefa Bema w Jaworznie,
ul. Szymona Banasika 1.

12.30

SP nr 22

nie dotyczy

WKU – „Klasa mundurowa –start do kariery
wojskowej (dla kl. III).

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
nr 2 w Jaworznie,
ul. Inwalidów Wojennych 16.

8.00-10.25

ZSP nr 2

nie dotyczy

Zajęcia z wychowawcą „Moje hobby”.
21.10.2020 Szkolne drzewo talentów (klasy IV, VI, VII).

Data

Rodzaj działania

Dzień Kreatywności dla klas pierwszych.
Wycieczka zawodoznawcza do Hotelu***
Platan w Chrzanowie.
„Poznajemy zawód - fryzjer” – warsztaty dla
przedszkolaków doradca zawodowy CKZ.
Świetlicowy szkolny konkurs plastyczny
„Poznaję zawody” dla klas 1, 2, 3 SP nr 9.

Zajęcia z doradcą zawodowym dla kl. 8.

22.10.2020

Konkurs wiedzy o zawodach dla uczniów
kl. I-III.
Audycja przez radiowęzeł szkolny pt.:
„Zawody przyszłości” (klasy I – VIII).

Miejsce realizacji

Godzina

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
Wg
nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie, harmonogramu
ul. Północna 9a.
imprezy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Wg
nr 4 im. Królowej Jadwigi
harmonogramu
w Jaworznie, ul. Armii Krajowej 5.
wycieczki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Wg planu lekcji
w Jaworznie, ul. Koszarowa 20.
Szkoła Podstawowa nr 9
im. Henryka Sienkiewicza
w Jaworznie,
ul. Stefana Batorego 48.
Szkoła Podstawowa nr 15
im. J. Brzechwy
w Jaworznie, ul. Leśna 49.
Szkoła Podstawowa nr 21
im. Kazimierza Wielkiego
w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30.
Szkoła Podstawowa nr 22 im. gen.
Józefa Bema w Jaworznie,
ul. Szymona Banasika 1.

http://1lo.jaworzno.pl
Film dla uczniów SP i rodziców - "Kim
https://www.facebook.com/strefa1ka
możesz zostać w przyszłości rozwijając pasje
https://www.instagram.com/strefa1ka/
w liceum ogólnokształcącym?"

Instytucja
odpowiedzialna za
organizację
działania

Zgłoszenie udziału - e-mail, nr tel.,
termin zgłoszenia; inne informacje

ZSP nr 3

nie dotyczy

ZSP nr 4

nie dotyczy

CKZ, ZSzP nr 3

nie dotyczy

7.00- 15.30

SP nr 9

nie dotyczy

Wg planu lekcji

SP nr 15

nie dotyczy

Wg
harmonogramu
konkursu

SP nr 21

nie dotyczy

10.00

SP nr 22

nie dotyczy

-

I LO

nie dotyczy

Data

Rodzaj działania
Warsztaty coachingowe: "Wspierające
i ograniczające przekonania - jak wpływają
na sukces życiowy" – grupa
zainteresowanych.
Wybieram zawód policjant – spotkanie
z dzielnicowym Rafał Zdebik, policjantka,
Anna Tyma Świerczyńska, rzecznik prasowy
policjant Michał Nowak (dla klas I).
Rynek pracy dla logistyków i handlowców spotkanie z przedstawicielem sieci Bricoman
(kl. III i IV).
Konkurs z zakresu przedsiębiorczości dla
klas pierwszych.
Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w
Konkursie plastycznym "ODLOTOWY
ZAWÓD" dla uczniów klas I -III szkół
podstawowych i wychowanków przedszkoli.
Konkurs dla uczniów klas 8 „Technika wokół
nas” CKZ.
Czym są kwalifikacyjne kursy zawodoweparę słów o kształceniu
ustawicznym prelekcja CKZiU platforma
ZOOM dla uczniów ostatnich klas szkół
ponadpodstawowych.

Miejsce realizacji

Godzina

Instytucja
odpowiedzialna za
organizację
działania

II Liceum Ogólnokształcące
im. Czesława Miłosza w Jaworznie,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6.

9.00 - 10.30

II LO

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
nr 2 w Jaworznie,
ul. Inwalidów Wojennych 16.

10.35-11.25

Zgłoszenie udziału - e-mail, nr tel.,
termin zgłoszenia; inne informacje

nie dotyczy

nie dotyczy
ZSP nr 2

12.25-13.10
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
Wg
nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie, harmonogramu
ul. Północna 9a.
konkursu

nie dotyczy

ZSP nr 3

nie dotyczy

Miejska Biblioteka Publiczna
w Jaworznie, Rynek Główny 17.

9.30

PPP

Laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie 20.10.2020

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Jaworznie, ul. Promienna 66

9.30 - 11.30

CKZ

Udział szkół wg zgłoszeń:
sekretariat@ckp.jaworzno.edu.pl

Platforma ZOOM

10.30 - 11.30

CKZiU

Udział szkół wg zgłoszeń:
sekretariat@ckziu.jaworzno.pl /
teresa.mulka-luszcz@ckziu.jaworzno.pl
lub 32 762-91-00

Data

Rodzaj działania

Miejsce realizacji

Czym są kwalifikacyjne kursy zawodoweparę słów o kształceniu
ustawicznym prelekcja CKZiU dla
mieszkańców miasta Jaworzna,

Wojewódzka Biblioteka
Pedagogiczna filia w Jaworznie,
Rynek Główny 17 (II piętro)

Dyżur doradcy zawodowego CKZiU dla
rodziców z uczniami ostatnich klas szkół
podstawowych.

Wojewódzka Biblioteka
Pedagogiczna filia w Jaworznie,
Rynek Główny 17 (II piętro)

Godzina

Spotkanie online z zainteresowanymi
uczniami szkól podstawowych.

Zgłoszenie udziału - e-mail, nr tel.,
termin zgłoszenia; inne informacje

Udział wg zgłoszeń indywidualnych i grup:
sekretariat@ckziu.jaworzno.pl /
15.00
teresa.mulka-luszcz@ckziu.jaworzno.pl
LIMIT UCZESTNIKÓW: 20 osób
Zgodnie z zasadami organizowania
CKZiU, Wojewódzka spotkań w małych grupach w okresie
Biblioteka
pandemii. Uczestnicy spotkania
15.00 - 17.00
Pedagogiczna filia w pozostawiają w bibliotece chronione
Jaworznie
RODO dane: imię, nazwisko i numer
kontaktowy).

Zajęcia z doradcą zawodowym dla kl. 7 "Kim
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Wg planu lekcji
chciałbyś zostać?"
Korczaka w Jaworznie,
Zajęcia z wychowawcą kl. 2: "Lubię to! Każdy
ul. Spółdzielcza 9.
Wg planu lekcji
ma swoje zainteresowania."
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka
Warsztaty dla uczniów klasy 7 SP nr 9
Sienkiewicza w Jaworznie,
8.45-9.40
„Predyspozycje zawodowe”.
ul. Stefana Batorego 48.
Szkoła Podstawowa nr 17
23.10.2020 Gra edukacyjna. Konsekwencje wyborów
im. Polskich Noblistów w Jaworznie, Wg planu lekcji
zawodowych dla klasy VII.
ul. Starowiejska 15.
Zawody w ZSP nr 2 – konsultacje z doradcą
zawodowym.

Instytucja
odpowiedzialna za
organizację
działania
CKZiU, Wojewódzka
Biblioteka
Pedagogiczna filia w
Jaworznie

nie dotyczy
SP nr 8
nie dotyczy
SP nr 9

nie dotyczy

SP nr 17

nie dotyczy

on-line

10.35-11.25

ZSP nr 2

Chęć udziału prosimy zgłaszać do
22.10.2020 r. na adres e-mail:
joanna.banaczyk@zsp2.jaworzno.edu.pl

Platforma Teams

12.30-13.30

ZSP nr 3

Link będzie dostępny na stronie szkoły
i na FB

Data

Rodzaj działania
Konsultant(ka) ślubny(a) - zawód
z przyszłością. Spotkanie z absolwentką
szkoły.
Zajęcia z preorientacji zawodowej "Młody
Mistrz Fryzjerstwa" (I grupa).
Zajęcia z preorientacji zawodowej "Młody
Mistrz Fryzjerstwa" (II grupa).
Punkt EURESS- praca za granicą.

Miejsce realizacji

Godzina

Instytucja
odpowiedzialna za
organizację
działania

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 4 im. Królowej Jadwigi
w Jaworznie, ul. Armii Krajowej 5.

9.40 - 10.20

ZSP nr 4

Przedszkole Miejskie nr 22
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 1 w Jaworznie,
ul. Jana Matejki 3.

10.30 - 11.30

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworznie,
ul. Promienna 65.

Wg
harmonogramu
imprezy

9.30 - 10.20

CKZ, PM nr 22
w ZSzP nr 1

CKZiU

Zgłoszenie udziału - e-mail, nr tel.,
termin zgłoszenia; inne informacje

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

