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Harmonogram działań rozwojowych powstał w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek
samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji
kluczowych uczniów – II etap”
Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w partnerstwie ze Związkiem
Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA –
EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH (HDR)
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego: powiat pucki
Cel: usprawnienie procesu zarządzania oświatą
Obszar: organizacja doradztwa zawodowego dla uczniów
Zadanie: zapewnienie uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu puckiego wysokiej jakości doradztwa poprzez wdrożenie modelu
doradztwa zawodowego uzupełniającego działania standardowe wynikające z aktów prawnych
1. Zapewnienie koordynacji poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów na poziomie powiatu.
2. Ułatwienie wymiany informacji i współpracy między doradcami zawodowymi, przedstawicielami lokalnych przedsiębiorców i instytucji rynku pracy.
3. Podejmowanie wspólnych inicjatyw z udziałem przedsiębiorców i instytucji rynku pracy.
4. Angażowanie się w ponadlokalne inicjatywy zmierzające do wypracowania nowoczesnych modeli doradztwa.
Narzędzia i rozwiązania zarządcze:
1. Utworzenie Powiatowego Ośrodka Kariery, który obejmie swoim działaniem uczniów szkół gminnych i powiatowych. Przy takim rozwiązaniu prowadzeniem
poradnictwa we współpracy z gminnymi doradcami zawodowymi zajmuje się powiatowy koordynator doradztwa zawodowego.
2. Publikowanie materiałów pozwalających uczniom i ich rodzicom/opiekunom poznać ofertę edukacyjną i potencjał lokalnego rynku pracy (informator o ofercie
kształcenia i perspektywach przyszłej pracy, broszury i poradniki dla rodziców odnośnie wyborów edukacyjnych dzieci).
Rekomendowane narzędzia i rozwiązania wspierające personalny rozwój organizacji:
1. Ustalenie celów systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w oparciu o diagnozę potrzeb w tym zakresie.

2. Opracowanie i wdrożenie lokalnego programu ukierunkowanego na wzmocnienie i rozwój systemu doradztwa zawodowego na terenie powiatu z udziałem
przedsiębiorców, instytucji rynku pracy, doradców zawodowych, rodziców, uczniów.
3. Organizacja projektów lub zajęć pozalekcyjnych z elementami doradztwa i przedsiębiorczości.
4. Rozwój lokalnej sieci doradztwa zawodowego.
Zadanie 1: Zapewnienie koordynacji i poradnictwa zawodowego dla uczniów na poziomie powiatu.
Cel: Zintegrowanie działań jednostek organizacyjnych i osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym.
Narzędzia i rozwiązania zarządcze: Koordynowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego podejmowanych w szkołach na terenie powiatu puckiego i innych
instytucjach zajmujących się doradztwem, utworzenie Powiatowego Ośrodka Kariery, zainicjowanie przedsięwzięcia „Wspierający rodzic”.
Czas realizacji zadania: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Lp.

Działanie

Sposoby realizacji i uwagi

Terminy

Zasoby (ludzie, miejsce,
czas…)

Osoba
odpowiedzialna

1.1 Prowadzenie działań
promujących doradztwo
edukacyjno-zawodowe
w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych

Zajęcia grupowe prowadzone przez
doradców zawodowych w szkołach
zgodnie z siatką godzin w klasach VII i VIII
oraz szkołach branżowych, zajęcia
grupowe oraz udzielanie uczniom i ich
rodzicom indywidualnego wsparcia
zgodnie z potrzebami, zajęcia grupowe
i indywidualne prowadzone w ramach
projektu UE „Podniesienie zdolności do
przyszłego zatrudnienia uczennic
i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku
kształcących się w branżach kluczowych
dla powiatu puckiego” oraz zajęcia
rozwijające kreatywność w SOSW

Od września
2019 r. do
czerwca 2020 r.

Doradcy edukacyjnozawodowi w szkołach
podstawowych
i ponadpodstawowych

Koordynator ds.
doradztwa
zawodowego,
nauczyciele-doradcy
w szkołach zatrudnieni
w ramach projektu UE

1.2 Utworzenie Powiatowego
Ośrodka Kariery w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pucku

Zatrudnienie Powiatowego Koordynatora
Doradztwa Zawodowego

Od 1 września
2020 r.

Powiatowy Koordynator
Doradztwa
Zawodowego z PPP
w Pucku

Starosta,

Utworzenie harmonogramu warsztatów
zgodnie ze zgłaszanym przez dyrektorów
szkół zapotrzebowaniem, prowadzenie
warsztatów dla uczniów przez doradców
z PPP w Pucku (warsztaty dla uczniów VII
klas szkół podstawowych – „Orientacja

Do 30 września
2019 r.

Koordynator ds.
doradztwa edukacyjnozawodowego

Koordynator ds.
doradztwa
edukacyjnozawodowego

Dostosowanie oferty zajęć
warsztatowych z zakresu
doradztwa edukacyjnozawodowego dla szkół

Dyrektor PPP w Pucku

zawodowa” oraz warsztaty z zakresu
orientacji zawodowej dla uczniów klas
VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych –
„Wybór drogi zawodowej”)

Do 30 września
2020 r.

Powiatowy Koordynator
Doradztwa
Zawodowego z PPP
w Pucku

1.3 Promowanie działań z zakresu
doradztwa zawodowego oraz
kształcenia w zawodach przez JST
w ramach przedsięwzięcia
„Wspierający rodzic”

Zorganizowanie spotkania Starosty
z przedstawicielami Rad Rodziców
wszystkich szkół podstawowych z terenu
powiatu puckiego

Grudzień
2019 r.

Wynajęta sala,
stanowiska
prezentacyjne
poszczególnych szkół
ponadpodstawowych,
przygotowane
prezentacje
multimedialne

Starosta, Naczelnik
Wydziału,
Koordynator ds.
doradztwa
zawodowego,
dyrektorzy szkół,
dyrektor PPP, doradcy
z PPP w Pucku

1.4 Promowanie działań z zakresu
doradztwa zawodowego oraz
kształcenia w zawodach przez
placówki oświatowe, działania
w ramach przedsięwzięcia
„Wspierający rodzic”

Koordynowanie zebrań z rodzicami
w szkołach podstawowych, planowanie
spotkań dla rodziców uczniów klas VIII
z doradcami zawodowymi z PPP w Pucku,
przedstawicielami Zespołów ds. promocji
szkół prowadzonych przez Powiat Pucki

Od stycznia
2020 do marca
2020 r.

Ulotki, informatory,
prezentacje
multimedialne

Koordynator ds.
doradztwa
zawodowego,
dyrektorzy szkół,
doradcy zawodowi ze
szkół i PPP,
nauczyciele
z Zespołów ds.
promocji

Prelekcja „Wspierający rodzic”
przygotowana przez doradców z PPP
w Pucku

Miejsca optymalne do
wielkości zebrań
udostępnione
w szkołach

Zadanie 2: Ułatwienie wymiany informacji i współpracy między doradcami zawodowymi, przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw
i instytucji rynku pracy.
Cel: Zintegrowanie działań jednostek organizacyjnych w obszarze promocji kształcenia w zawodach.
Narzędzia i rozwiązania zarządcze: Utrzymanie działalności lokalnej sieci doradztwa zawodowego w powiecie puckim. Współpraca lokalnie
działających instytucji związanych z doradztwem zawodowym i rynkiem pracy.
Lp.

Działanie

2.1 Zbadanie losów absolwentów
klas VIII i III gimnazjalnych
z roku szkolnego 2018/2019

2.2 Zorganizowanie spotkań
szkoleniowych dla sieci
doradców zawodowych,
pedagogów, psychologów,
działania służące wymianie
doświadczeń i przekazywaniu
aktualnych informacji

2.3 Koordynowanie współpracy
lokalnie działających instytucji
związanych z doradztwem

Sposoby realizacji i uwagi

Terminy

Zasoby (ludzie,
miejsce, czas…)
Doradcy edukacyjnozawodowi w szkołach,
wychowawcy klas,
kontakt telefoniczny,
wersja pisemna lub
elektroniczna
zebranego materiału

Osoba
odpowiedzialna
Koordynator ds.
doradztwa
zawodowego,
nauczyciele-doradcy
w szkołach
zatrudnieni w ramach
projektu UE

Ankieta
Zebranie informacji od doradców
zawodowych w szkołach (jakie
kierunki kształcenia wybierali
uczniowie poza powiatem puckim?)
analiza danych, opracowanie
wniosków oraz rekomendacji i
postulatów
Zamieszczanie aktualności z zakresu
doradztwa edukacyjno-zawodowego
na stronie internetowej

Od września do
października 2019 r.

Aktualizacja min. raz
w miesiącu

Strona www powiatu
puckiego i doradztwa
zawodowego

Koordynator ds.
doradztwa
edukacyjnozawodowego

Szkolenia dla sieci doradców ze
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

16 października 2019 r.

Instytut Badań
Edukacyjnych

Doradztwo zawodowe w codziennej
praktyce szkolnej – „Jak wprowadzać
uczniów w dorosłość by poczuli apetyt
na życie?”
Zorganizowanie warsztatów i zajęć
w szkołach ponadpodstawowych na
temat barometru zawodów przez

6 listopada 2019r.

Firma zewnętrzna

Od lutego do marca
2020 r.

Miejsce w szkołach
z powiatu puckiego,
doradcy zawodowi

Dyrektor PUP
w Pucku, Starszy

zawodowym i rynkiem pracy
w zakresie popularyzowania
informacji o potrzebach
lokalnego rynku pracy
w zakresie zawodów, na które
jest największe
zapotrzebowanie

2.4 Publikowanie materiałów
promujących ofertę
edukacyjną w powiecie oraz
potencjał lokalnego rynku
pracy

doradców z PUP w Pucku według
ustalonego harmonogramu
Przeprowadzenie analizy lokalnego
rynku pracy przez PUP, podanie
informacji o zawodach i kwalifikacjach
szczególnie poszukiwanych w naszym
powiecie i powiatach ościennych

Rok szkolny 2019/2020

Stworzenie oferty dokształcania do
potrzeb pracodawców w systemie
skróconym (kwalifikacyjne kursy
zawodowe) – akcja cykliczna:
„Podążamy za trendami – wybierz
zawód z nami!”
Opracowanie w nowej wersji
informatora o szkołach prowadzonych
przez powiat pucki, wydanie
informatorów, dystrybucja do
wszystkich szkół podstawowych z
terenu powiatu puckiego dla każdego
ucznia klasy VIII. Uwypuklenie w
informatorze perspektyw przyszłej
pracy przy określonych kierunkach
kształcenia

Od listopada 2020 r.

Od października 2019 r.
do marca 2020 r.

z PUP, prezentacje
multimedialne, quizy,
ulotki przygotowane
przez doradców z PUP

Cechu Rzemiosł
Różnych,
Koordynator ds.
doradztwa
zawodowego,
Naczelnik WEZKiP,
doradcy zawodowi
z PUP w Pucku

Specjalista lub firma z
zakresu promocji i
mediów

Naczelnik WEZKiP,
Koordynator sieci ED,
Dyrektorzy szkół,
Przedsiębiorcy

Zadanie 3: Podejmowanie wspólnych inicjatyw z udziałem przedsiębiorców i instytucji rynku pracy.
Cel: Wypracowanie systemu stałej współpracy szkół z rynkiem pracy.
Narzędzia i rozwiązania zarządcze: Klasy patronackie. Cykliczne wydarzenia o charakterze powiatowym. Opracowanie planu działalności
Powiatowej Rady Przedsiębiorczości.
Lp.

Działanie

3.1 Uruchomienie klas
patronackich w szkołach
ponadpodstawowych

3.2 Organizowanie cyklicznych
wydarzeń umożliwiających
wzajemne spotkanie uczniów,
rodziców, pracodawców

Sposoby realizacji i uwagi

Terminy

Zasoby (ludzie,
miejsce, czas…)
Przedsiębiorcy
współpracujący ze
szkołami

Osoba
odpowiedzialna
Dyrektorzy szkół
branżowych

Powiatowy Ośrodek
Sportu
Młodzieżowego
w Pucku

Dyrektor PUP,
Koordynator DEZ

Spotkania z przedsiębiorcami dotyczące
prezentacji różnych form patronatu (konkretne
przykłady)
Określenie wzajemnych oczekiwań
Ustalenie obszarów, których dotyczyłby patronat
zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku
pracy na określone zawody
Dni Przedsiębiorczości organizowane przez PUP
w Pucku we współpracy z Powiatową Radą
Przedsiębiorców i lokalnymi przedsiębiorcami

Rok szkolny
2020/2021

Zorganizowanie warsztatów dla uczniów szkół
podstawowych przy wsparciu doradców z WUP
w Gdańsku „Chłopska Szkoła Biznesu”

18 lub 19 marca
2020 r.

WEZKiP

Targi Edukacji i Pracy w powiecie puckim
Zaangażowanie uczniów, nauczycieli, rodziców,
lokalnych przedsiębiorców w dyskusję – warsztaty
metodą Word Cafe, Quiz zawodoznawczy na
smartfonach dla uczniów z nagrodami podczas
Targów
Escape room „Zawody na fali” promujący zawody
charakterystyczne dla pasa nadmorskiego

Od 18 lub 19
marca 2020 r.
przez cały tydzień

Dyrektorzy szkół

22 listopada
2019 r.

3.3 Zorganizowanie „Dni
zawodowca” w szkołach
kształcących w zawodach

3.4 Wsparcie dla abiturientów
szkół – udział w Dniach
otwartych Powiatowego
Urzędu Pracy

Nowa formuła „Dni otwartych” w szkołach –
organizowanie warsztatów dla zapraszanych z klas
VIII uczniów, umożliwiających poznanie wybranych
zawodów „od podszewki”, spróbowanie własnych
sił w wykonywaniu określonych w danym
zawodzie czynności

Rok szkolny
2019/2020

Spotkanie z przedstawicielami firm i instytucji
patronackich dla danych klas

Zgodnie
z harmonogramem
przedstawionym
przez szkoły
ponadpodstawowe
Kwiecień 2021 r.
PUP w Pucku

Spotkania podczas Dni Otwartych Powiatowego
Urzędu Pracy – zapoznanie uczniów kończących
szkołę z aktualnymi potrzebami rynku pracy
przybliżona zostanie uczniom szkół
ponadpodstawowych działalność urzędu oraz
szereg programów, z których mogą korzystać
absolwenci szkół czy osoby poszukujące pracy lub
bezrobotni; działania podejmowane we
współpracy z lokalnie działającymi
przedsiębiorcami, (którzy korzystali z programów
wspierających zakładanie działalności
gospodarczej lub innych)
3.5 Organizowanie „Dni
Zorganizowanie dni otwartych w hotelach
otwartych na terenie firm
działających na terenie powiatu puckiego (np.
działających w powiecie” we
Primavera, Faleza, Vieniawa) oraz innych prężnie
współpracy z przedsiębiorcami działających firm wraz z promocją zawodów
potrzebnych w danej firmie

Rok szkolny
2019/2020 oraz
2020/2021

PCKZiU, ILO, PZS

Przedsiębiorstwa
z lokalnego rynku
pracy

Dyrektorzy szkół

Dyrektor PUP,
Dyrektorzy szkół,
WEZKiP

Kierownicy
szkolenia
praktycznego
w szkołach
branżowych

3.6 Projekt edukacyjnoprofilaktyczny „Aktywni
zawodowo mimo wszystko”

Zorganizowanie spotkania informacyjnego
o możliwościach podjęcia pracy przez uczniów
z orzeczeniem o niepełnosprawności i ich
rodzicami

Maj 2021

Przedsiębiorstwa
z lokalnego rynku
pracy

Powiatowy
Koordynator DZ,
Pracownicy ZUS i
CIS,
Przedsiębiorcy

Zadanie 4: Angażowanie się w ponadlokalne inicjatywy zmierzające do wypracowania nowoczesnych modeli doradztwa.
Cel: Funkcjonowanie powiatowego modelu doradztwa w systemie wojewódzkim.
Narzędzia i rozwiązania zarządcze: Współpraca z powiatowymi koordynatorami doradztwa edukacyjno-zawodowego w woj. Pomorskim.
Lp.

Działanie

4.1 Wymiana doświadczeń
i pomysłów w zakresie
doradztwa zawodowego
w ramach wojewódzkiej
sieci konsultantów
powiatowych w CEN
w Gdańsku

4.2 Opracowanie programu
z zakresu preorientacji
zawodowej opartego na
cyklu bajek o zawodach

Sposoby realizacji i uwagi

Terminy

Udział koordynatora w spotkaniach sieci
wojewódzkiej, a także organizowanych konferencjach,
szkoleniach i przekazywanie aktualnych informacji
doradcom

Rok szkolny
2019/2020

Zasoby (ludzie,
miejsce, czas…)
Centrum Edukacji
Nauczycieli
w Gdańsku

Osoba
odpowiedzialna
Koordynator
doradztwa EZ,
WEZKiP

Sieć współpracy
doradców
zawodowych
powiatu puckiego

Koordynator
doradztwa EZ

Współpraca z innymi powiatowymi sieciami doradców
zawodowych np. z siecią doradców z KujawskoPomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
– wspólna konferencja tematyczna
Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych sieci
doradców (z innego powiatu) – spotkania w CEN
w Gdańsku
Przygotowanie publikacji bajek o zawodach „Słodki
plan i Nożyczki w akcji oraz inne opowiastki”,
opracowanie kart pracy do poszczególnych bajek,
opracowanie programu zajęć z zakresu preorientacji

Rok szkolny
2019/2020
oraz 2020/2021

„Słodki plan i Nożyczki
w akcji oraz inne
opowiastki” przez zespół
nauczycieli z SOSW
w Pucku i nauczyciela
logopedę z PPP w Pucku
4.3 Wdrożenie
opracowanego
programu na terenie
powiatu puckiego oraz
miast i powiatów
partnerskich

4.4 Gra terenowa „Zawody
XXI wieku”

zawodowej dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas
I szkół podstawowych

Realizacja programu w przedszkolach z udziałem
wolontariuszy myślących o wyborze studiów
pedagogicznych

Od 1 września
2020 r.

Sieć współpracy
doradców
zawodowych
powiatu puckiego

Koordynator
doradztwa EZ,
WEZKiP

Przedsiębiorcy
branż kluczowych

Koordynator
doradztwa EZ,
WEZKiP, PUP
w Pucku
i w Gdańsku

Realizacja programu w klasach I szkół podstawowych
przez zainteresowanych nauczycieli
Pozyskanie środków na publikację w ramach
ogłaszanych konkursów grantowych lub z innych
źródeł
Opracowanie gry terenowej promującej zawody na
które jest największe zapotrzebowanie na pomorskim
rynku pracy we współpracy z przedsiębiorcami
(poznawanie zawodów w formie gry na terenach
zakładów pracy)

Do grudnia 2019 r.

Luty 2021 r.

Sposoby monitorowania HDR
Lp.

Miernik

Wskaźnik

Sposoby dokumentowania

1

Liczba działań promujących doradztwo edukacyjno-zawodowe
w szkołach podstawowych

Minimum 1 w każdej
szkole podstawowej
(20)

Harmonogram, informacje na stronie
www.doradztwopuck.pl

2

Liczba działań promujących doradztwo edukacyjno-zawodowe
w szkołach ponadpodstawowych

Minimum 3

Zestawienia, sprawozdania

3

Liczba Ośrodków Kariery na terenie powiatu

Minimum 1

Zapis w Statucie PPP o zasadach funkcjonowania
Powiatowego Ośrodka Kariery w PPP w Pucku

4

Liczba spotkań szkoleniowych dla sieci doradców zawodowych,
pedagogów, psychologów

Minimum 4

Lista obecności, programy spotkań

5

Liczba opublikowanych materiałów promujących ofertę
edukacyjną w powiecie oraz potencjał lokalnego rynku pracy

Minimum 2

300 informatorów

6

Liczba klas patronackich w szkołach ponadpodstawowych

Minimum 1

Porozumienie pomiędzy szkołą
i przedsiębiorstwem

7

Liczba imprez „Dni zawodowca” w szkołach kształcących w
zawodach

Minimum 2

Dwa programy „Dni zawodowca”

8

Liczba programów z zakresu preorientacji zawodowej

Minimum 1

Program

Prezentacja rozwiązań przyjętych w HDR: w formie minireportażu z wywiadem.

