
W Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego  realizowany jest  projekt 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowany ze 

środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest podniesienie u uczniów małopolskich szkół zdolności do 

podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej  

i zawodowej. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mieć  zapewniony 

dostęp do doradztwa edukacyjno-zawodowego tak, by ich wybory edukacyjne,  

a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich 

predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy. Udział w projekcie jest dla uczniów 

bezpłatny. Warunkiem zakwalifikowania do udziału uczestnika w projekcie jest 

poprawne wypełnienie i dostarczenie dokumentów wymaganych w Regulaminie 

rekrutacji a następnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. Każdy uczeń, po ukończeniu 

zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie 

edukacyjno-zawodowym.  

W ramach projektu w szkole został utworzony Szkolny Punkt Informacji  

i Kariery (SPInKa) umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno – 

zawodowego dla uczniów. 

Główne cele funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery:  

 Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich  

zainteresowaniami i możliwościami. 

 Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności 

wobec pracy (aktywizacja zawodowa). 

 Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich 

do działania.  

 Kształtowanie umiejętności wśród uczniów analizowania swoich cech 

osobowości w aspekcie wyboru zawodu. 

  Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku 

pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, a w późniejszym 

okresie ponadpodstawowego. 

 Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, 

komunikatywności, zaangażowania. 

 Kształtowanie wśród uczniów szacunku do pracy. 



 Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji. 

  Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania 

swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych 

zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi 

zawodowej. 

  Kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania 

przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu. 

  Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę  

i prezentowania swojej osobowości. 

 Kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. 

 Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury  

i funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych a w późniejszym okresie 

ponadpodstawowych. 

 Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących 

wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy. 

  Zapoznanie z podstawami prawa pracy, poznanie zasad i trendów 

rządzących rynkiem pracy. 

 Przekazywanie uczniom informacji dotyczących budowania ścieżki 

edukacyjno-zawodowej. 

 Promocja oferty edukacyjnej formalnej i nieformalnej przygotowującej do 

wykonywania określonych zawodów. 

 Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, 

mało znanych oraz nowych zawodach.  

 

SPInKi działają w oparciu o program przygotowany przez Partnera 

koncepcyjno-merytorycznego projektu - Centrum Psychologii i Pedagogiki 

Politechniki Krakowskiej. CPiP zapewnia także materiały dydaktyczne na 

zajęcia warsztatowe oraz model Indywidualnego Planu Działania. 


