
  

JAWORZNICKIE FORUM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

 

Załącznik nr 1 

RAPORT 

z XII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  

DoradzaMY zawodowo-WybieraMY odlotowo 

19-25.10.2020 

 

W sprawozdaniu ujęte zostały wydarzenia opublikowane na stronach internetowych lub fb placówek. 

 

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE 

Liczba wydarzeń OTK 64 

Liczba dni realizowanych w ramach 

OTK 
5 

Liczba instytucji zaangażowanych w 

organizację 
34 

Liczba instytucji uczestniczących w 

OTK 
22 

Ogólna liczba odbiorców Bezpośrednich: 6086 Pośrednich: 287 



 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE 

1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

Wydarzenie: Tematyczne zajęcia/lekcje dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-6 w szkołach 

podstawowych miasta Jaworzna  

(i oddziałach przedszkolnych w szkołach) 

Termin: 19.10 – 23.10. 2020, zgodnie z tygodniowym planem zajęć 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas realizowali 

zajęcia o zróżnicowanej tematyce  

z obszaru proorientacji i orientacji zawodowej wpisujące się w hasło OTK. Z uwagi na charakter 

zaplanowanych działań przez JFDZ  

w skali miasta - liczbę szkół i liczbę zajęć w placówkach nie było możliwe udokumentowanie każdej 

lekcji osobno (podobnie  

w przypadku pozostałych grup wiekowych). Spłynęły do nas sprawozdania z każdej placówki i na tej 

podstawie oraz w oparciu  

o przygotowane relacje na stronach www: miasta Jaworzna, JFDZ i PPP przygotowany został raport, 

który w zbiorczy sposób ujmuje poszczególne rodzaje podjętych w placówkach zajęć. 

Na uwagę zasługuje różnorodność podejmowanych tematów w ramach OTK w Jaworznie, mimo, że 



czas realizacji przypadł na okres zamykania przedszkoli i oddziałów szkolnych w wyniku decyzji 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

 

 Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie, zgodnie z planem lekcji: 

Zajęcia z wychowawcą dla klas 4 - Zakręcone kariery. 

Zajęcia z wychowawcą dla klas 1 - 3 i 5 -6 i oddziałów przedszkolnych - Odlotowy zawód. 

https://sp7jaworzno.edupage.org/text20/ 

 

 Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaworznie, zgodnie z planem lekcji: 

Zajęcia z wychowawcą kl. 2: "Lubię to! Każdy ma swoje zainteresowania." 

Zajęcia z wychowawcą kl. 5: "Jakiego przedmiotu lubię się uczyć?- drogowskazy zawodowe". 

https://sp8.jaworzno.edu.pl/art,796,ogolnopolski-tydzien-kariery 

 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworznie, zgodnie z tygodniowym planem zajęć: 

              klasa 1a -  Poznajemy pracę i zawody pracowników szkoły - pracownicy obsługi. 

              klasa 2a -  Zawody moich bliskich 

              klasa 2b - Mój wymarzony zawód - uzasadnij swój wybór 

              klasa 2c -  W świecie różnych zawodów 

              klasa 3a - Zawody dawniej i dziś na przykładzie moich rodziców i krewnych.  

              klasa 3b -  Poznajemy zawód pielęgniarki w dobie epidemii 

              klasa 3c -  Każdy zawód jest ważny - zawody naszych rodziców 

Klasa 6a –   Co czyni dobrego pracownika? 

Klasa 6b -   Kim będę? 

https://www.facebook.com/SP2Jaworzno/posts/1601851403340720 

 

https://sp7jaworzno.edupage.org/text20/
https://sp8.jaworzno.edu.pl/art,796,ogolnopolski-tydzien-kariery
https://www.facebook.com/SP2Jaworzno/posts/1601851403340720


 Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie, zgodnie z planem lekcji: 

Zajęcia z wychowawcą w kl. IV, VI, VII: 

- „Moje hobby”. 

- Szkolne drzewo talentów; 

- Mapa karier – odlotowe zawody; 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja 

 

 Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie, zgodnie z planem lekcji: 

http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/2020/10/29/ogolnopolski-tydzien-kariery-w-naszej-szkole/ 

http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa1.pdf 

http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-4.pdf 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, dzienniki elektroniczne Librus, strona internetowa miasta, strona 

internetowa JFDZ, strona internetowa PPP, fb, platforma MS Teams 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://sp7jaworzno.edupage.org/text20/ 

https://sp8.jaworzno.edu.pl/art,796,ogolnopolski-tydzien-kariery 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja
http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/2020/10/29/ogolnopolski-tydzien-kariery-w-naszej-szkole/
http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa1.pdf
http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-4.pdf
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://sp7jaworzno.edupage.org/text20/
https://sp8.jaworzno.edu.pl/art,796,ogolnopolski-tydzien-kariery


https://www.facebook.com/SP2Jaworzno/posts/1601851403340720 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja 

http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/2020/10/29/ogolnopolski-tydzien-kariery-w-naszej-szkole/ 

http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa1.pdf 

http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-4.pdf 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Wytwory prac uczniów – karty pracy, rysunki, zdjęcia itp. 

 

1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

Wydarzenie: Zajęcia dla uczniów klas 7 i 8  z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach 

podstawowych miasta Jaworzna. 

Termin: 19.10 – 23.10. 2020, wg tygodniowego planu lekcji 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Podczas zajęć uczniowie rozmawiali o swoich planach na przyszłość, wymarzonych zawodach oraz 

poznawali ciekawe ścieżki kariery zawodowej innych osób. 

 Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie, zgodnie z planem lekcji: 

- Warsztaty z doradcą zawodowym dla klas 7 - Jak zaplanować karierę zawodową? 

- Warsztaty z doradcą zawodowym dla klas 8 - Czy myślę już o karierze zawodowej? 

https://sp7jaworzno.edupage.org/text20/ 

 

 SP nr 8 w Jaworznie w Jaworznie, zgodnie z planem lekcji: 

- Zajęcia z doradcą zawodowym dla kl. 8 "Jak wybrać zawód?" 

https://www.facebook.com/SP2Jaworzno/posts/1601851403340720
https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja
http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/2020/10/29/ogolnopolski-tydzien-kariery-w-naszej-szkole/
http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa1.pdf
http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-4.pdf
https://sp7jaworzno.edupage.org/text20/


- Zajęcia z wychowawcą w kl. 8: "Jak uczyć się szybciej i efektywniej." 

- Zajęcia z doradcą zawodowym dla kl. 8 "Jak wybrać zawód?" 

- Zajęcia z doradcą zawodowym dla kl. 7 "Kim chciałbyś zostać?" 

https://sp8.jaworzno.edu.pl/art,796,ogolnopolski-tydzien-kariery 

 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworznie, zgodnie z planem lekcji: 

Klasa 7 – lekcja- warsztaty „Jak może wyglądać praca w przyszłości” 

https://www.facebook.com/SP2Jaworzno/posts/1601851403340720 

 

 Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie, zgodnie z planem lekcji: 

http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/2020/10/29/ogolnopolski-tydzien-kariery-w-naszej-szkole/ 

http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-7-a.pdf 

http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-7-b.pdf 

http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-7-c.pdf 

http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-8.pdf 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

Strony internetowe szkół, fb, dzienniki elektroniczne, strona internetowa miasta, strona internetowa 

JFDZ, strona internetowa PPP, MS Teams 

https://sp8.jaworzno.edu.pl/art,796,ogolnopolski-tydzien-kariery
https://www.facebook.com/SP2Jaworzno/posts/1601851403340720
http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/2020/10/29/ogolnopolski-tydzien-kariery-w-naszej-szkole/
http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-7-a.pdf
http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-7-b.pdf
http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-7-c.pdf
http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-8.pdf
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/


wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://sp7jaworzno.edupage.org/text20/ 

https://sp8.jaworzno.edu.pl/art,796,ogolnopolski-tydzien-kariery 

https://www.facebook.com/SP2Jaworzno/posts/1601851403340720 

http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/2020/10/29/ogolnopolski-tydzien-kariery-w-naszej-szkole/ 

http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-7-a.pdf 

http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-7-b.pdf 

http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-7-c.pdf 

http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-8.pdf 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Scenariusz lekcji opracowany przez doradcę zawodowego PPP w Jaworznie i udostępniony podczas 

OTK jaworznickim doradcom zawodowym: ZAWODY PRZYSZŁOŚCI - dla uczniów klasy VIII szkoły 

podstawowej https://ppp.jaworzno.edu.pl/p,108,scenariusze-zajec-dla-uczniow 

Scenariusz lekcji opracowany przez doradcę zawodowego CKZ w Jaworznie i udostępniony podczas 

OTK jaworznickim doradcom zawodowym: POZNAJ SAMEGO SIEBIE – zainteresowania - dla uczniów 

klasy VII szkoły podstawowej https://ppp.jaworzno.edu.pl/p,108,scenariusze-zajec-dla-uczniow 

Wytwory prac uczniów – karty pracy, rysunki, zdjęcia itp. 

 

1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

Wydarzenie: Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

Termin: 19.10 – 23.10. 2020, wg planu lekcji i harmonogramu OTK 

https://sp7jaworzno.edupage.org/text20/
https://sp8.jaworzno.edu.pl/art,796,ogolnopolski-tydzien-kariery
https://www.facebook.com/SP2Jaworzno/posts/1601851403340720
http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/2020/10/29/ogolnopolski-tydzien-kariery-w-naszej-szkole/
http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-7-a.pdf
http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-7-b.pdf
http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-7-c.pdf
http://www.zs1-jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/klasa-8.pdf
https://ppp.jaworzno.edu.pl/p,108,scenariusze-zajec-dla-uczniow
https://ppp.jaworzno.edu.pl/p,108,scenariusze-zajec-dla-uczniow


wydarzenia 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Zajęcia w szkołach ponadpodstawowych częściowo odbyły się stacjonarnie, a częściowo on-line 

wykorzystując dziennik Librus (przesłanie scenariusza zajęć) i platformę Microsoft Teams. 

 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 – zajęcia z wychowawcami klas: 

- Klasa 1 „Mój zawód to zawód przyszłości” 

- Klasy 2 „Etyka Zawodowa. Czy wiem co to jest” 

- Kasy 3 „Branże przyszłości. Tendencje na rynku pracy 

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

zawodowy 

- Zajęcia „Mój świat wartości” - odbyły się we wszystkich klasach drugich tj. 8 technikach i 2 

branżowych 

http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049 

 

 3 Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie (ZSO w Jaworznie): 

- Klasa III – lekcja zawodoznawcza - Zawody przyszłości. 

https://lo3.jaworzno.edu.pl/?p=21355 

https://lo3.jaworzno.edu.pl/?p=21290 

 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie: 

- Zajęcia prowadzone przez wychowawców klas I- IV: 

Tematy: Wolontariat i charytatywność jako sposoby zdobycia doświadczenia zawodowego; 

Umiejętności interpersonalne; Lokalny rynek pracy; O czym mówi mój wygląd?; Recepta na dobrą 

naukę. Nasze sukcesy i porażki; 

- Zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego dla uczniów klas IV: 

Twarzą w twarz z pracodawcą. Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej. O kompetencjach 

http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049
https://lo3.jaworzno.edu.pl/?p=21355
https://lo3.jaworzno.edu.pl/?p=21290


potrzebnych na rynku pracy. 

https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-

zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie/ 

https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-w-ckziu-juz-za-nami/ 

 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie 

- Tematyka zajęć: 

Kompetencje i kwalifikacje w moim zawodzie, a moje  preferencje i predyspozycje. 

Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami , zainteresowaniami i rozwojem 

osobistym. 

Żeby pytać o drogę trzeba wiedzieć, dokąd chce się iść - planuję rozwój edukacyjno-zawodowy. 

Wartości w życiu człowieka a etyka przedsiębiorcy – przestrzeganie prawa pracy 

Wybór zawodu - świadomy czy przypadkowy? 

ZSK i LLL w planowaniu kariery - zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 

Moje sukcesy - zajęcia z wychowawcą 

https://zsp4.jaworzno.edu.pl/art,816,otk-w-zsp-4-podsumowania-czas 

https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3745301542168938 

https://zsp4.jaworzno.edu.pl/art,807,xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-

zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3668721336493626 

 

 2 LO w Jaworznie: 

Zajęcia w klasach 1-2 z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego  „ Zawody przyszłości” 

Klasa I a – zajęcia stacjonarne w klasie lekcyjnej. 

Klasa II bg – zajęcia online Plaforma Teams. 

https://lo2.jaworzno.edu.pl/art,318,ogolnopolski-tydzien-kariery 

https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie/
https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie/
https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-w-ckziu-juz-za-nami/
https://zsp4.jaworzno.edu.pl/art,816,otk-w-zsp-4-podsumowania-czas
https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3745301542168938
https://zsp4.jaworzno.edu.pl/art,807,xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://zsp4.jaworzno.edu.pl/art,807,xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3668721336493626
https://lo2.jaworzno.edu.pl/art,318,ogolnopolski-tydzien-kariery


 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, fb, dzienniki elektroniczne, strona internetowa miasta, strona internetowa 

JFDZ, strona internetowa PPP, platforma MS Teams 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://lo3.jaworzno.edu.pl/?p=21355 

http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049 

https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-w-ckziu-juz-za-nami/ 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Scenariusz lekcji opracowany przez doradcę zawodowego CKZiU w Jaworznie i udostępnimy podczas 

OTK jaworznickim doradcom zawodowym: O KOMPETENCJACH POTRZEBNYCH NA RYNKU PRACY - 

KOMPETENCJE TRANSFEROWALNE - dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/p,108,scenariusze-zajec-dla-uczniow 

Prezentacje multimedialne w Power Point: 

 Twarzą w twarz z pracodawcą. Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

 O kompetencjach potrzebnych na rynku pracy. 

 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://lo3.jaworzno.edu.pl/?p=21355
http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049
https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-w-ckziu-juz-za-nami/
https://ppp.jaworzno.edu.pl/p,108,scenariusze-zajec-dla-uczniow


Materiały ćwiczeniowe do warsztatów: 

 kompetencjach potrzebnych na rynku pracy (7 propozycji ćwiczeń). 

 

Zdjęcia. 

 

 

1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa wydarzenia, 

ramy godzinowe 

wydarzenia 

19 – 23.10.2020 – trwa do końca półrocza. 

Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie 

Projekt "Moja super moc" dla uczniów klasy I-VIII. 

 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Uczniowie przesyłają informację - krótki opis oraz zdjęcia swojej pasji, zainteresowań, hobby. Wpisy 

zamieszczane są na fb 

 

https://www.facebook.com/angelika.gierek 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja 

 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

Dziennik elektroniczny – librus. Strona internetowa szkoly, fb szkoły, strona internetowa miasta, 

strona internetowa JFDZ, strona internetowa PPP 

https://www.facebook.com/angelika.gierek
https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/


wydarzenia 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://www.facebook.com/angelika.gierek 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja 

 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Powstanie gazetka „Moje super moce”, zdjęcia i opisy pasji dzieci, relacje na fb – na bieżąco 

 

1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

19 – 23.10.2020, Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie 

„Odlotowe zawody” w czasach Kazimierza Wielkiego patrona szkoły – plakaty, żywe obrazy, zgodnie z 

tygodniowym planem lekcji 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Uczniowie przenieśli się w czasie poznając zawody z czasów patrona naszej szkoły Kazimierza 

wielkiego, przygotowali plakaty o zawodach oraz żywe obrazy, które zostały zaprezentowane 

społeczności szkolnej. 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://www.facebook.com/angelika.gierek
https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja
https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie


https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strona internetowa, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa PPP. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033840793298868 

https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033854643297483 

https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033858313297116 

 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Plakaty, fotografie, filmik. 

1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

19 – 23.10.2020, Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie, zgodnie z planem lekcji 

Poznajemy zawody w języku angielskim – prezentacja wizualna, scenki, plakaty. 

Opis 
Uczniowie przygotowali scenki tematyczne związane z zawodami oraz plakaty. Galeria została 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033840793298868
https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033854643297483
https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033858313297116


poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

zaprezentowana na korytarzu szkolnym. 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja 

https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033855663297381 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strona internetowa, fb, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa PPP. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033855663297381 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Plakaty 

1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 19 – 23.10.2020, Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie, zgodnie z harmonogramem. 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja
https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033855663297381
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033855663297381
https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja


nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

„Odlotowe zawody” – spotkanie online z rodzicami uczniów. 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Rodzice uczniów kl.I oraz VI przygotowali filmiki z miejsca pracy. Nagrania zostały zaprezentowane 

uczniom. Nawiązano również spotkania on line, gdzie rodzice odpowiadali na pytania dot. 

wykonywanego zawodu. 

 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strona internetowa, fb, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa PPP, 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033842293298718 

https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033838539965760 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 
Filmiki, które będą wykorzystane na zajęciach doradztwa zawodowego. 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033842293298718
https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033838539965760


wykorzystania  

w dalszej pracy 

 

1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

19 – 23.10.2020, Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie, Konkurs wiedzy o zawodach dla uczniów kl. 

I-III. 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Konkurs wiedzy o zawodach dla uczniów świetlicy. 

 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa 

PPP 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/


Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja 

 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Zdjęcia. 

 

1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

19 – 23.10.2020, Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie, wg harmonogramu 

Szkolny konkurs plastyczny "Odlotowy zawód" 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Uczniowie kl.I-III przygotowali prace plastyczne. 

 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja
https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/


Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa 

PPP 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033836899965924 

https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033837179965896 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Prace uczniów. 

 

1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

19 – 23.10.2020, Szkoła Podstawowa nr 17 – oddziały przedszkolne, wg planu pracy 

Zajęcia dla przedszkolaków, konkurs plastyczny "Odlotowy zawód" 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Przedszkolaki zgłębiły wiedzę na temat różnych zawodów. Poznały atrybuty zawodu strażaka, 

policjanta, lekarza, kucharza, a także dietetyka. Dzieci wykonały piramidę żywienia, a w ramach 

konkursu „Odlotowy zawód” pod okiem nauczycieli wykonały pracę plastyczną. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4061441497201255&id=1011486745530094 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033836899965924
https://www.facebook.com/sp21jaworzno/photos/pcb.4033859949963619/4033837179965896
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4061441497201255&id=1011486745530094
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie


https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa 

PPP 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4061441497201255&id=1011486745530094 

 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Prace dzieci. Scenariusze zajęć. 

2 - 3 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

20-21.10.2020, Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie: 

- Zajęcia „Doradzamy zawodowo, wybieramy odlotowo” 

- Gra zespołowa „Pałac hrabiego” zgodnie z planem lekcji 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

W tym roku pod hasłem "Doradzamy zawodowo, wybieramy odlotowo". Z uczniami klas młodszych 

poznawaliśmy atrybuty poszczególnych zawodów i nasze ulubione roboty Ozoboty pomogły nam 

odnaleźć się w gąszczu różnych narzędzi i przyrządów (klasy IV) . W programie graficznym dzieci 

stworzyły rysunki, a potem opowiadały o swoich marzeniach związanych z zawodową przyszłością 

(klasy III). Starsi uczniowie tworzyli swoje marki osobiste i brali udział w grze zespołowej "Pałac 

hrabiego" (klasa VIa), układaliśmy też algorytmy postępowania przy wyborze ścieżki kształcenia 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4061441497201255&id=1011486745530094


(klasa VII). 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4061441497201255&id=1011486745530094 

https://www.sp17.jaworzno.edu.pl/index.php/galeria/galeria/wydarzenia-szkolne/tydzie-

kariery/tydzien-kariery-14-5441 

https://www.sp17.jaworzno.edu.pl/index.php/478-ogolnopolski-tydzien-kariery-2 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa 

PPP, fb, librus. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4061441497201255&id=1011486745530094 

https://www.sp17.jaworzno.edu.pl/index.php/galeria/galeria/wydarzenia-szkolne/tydzie-

kariery/tydzien-kariery-14-5441 

https://www.sp17.jaworzno.edu.pl/index.php/478-ogolnopolski-tydzien-kariery-2 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

Prace dzieci. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4061441497201255&id=1011486745530094
https://www.sp17.jaworzno.edu.pl/index.php/galeria/galeria/wydarzenia-szkolne/tydzie-kariery/tydzien-kariery-14-5441
https://www.sp17.jaworzno.edu.pl/index.php/galeria/galeria/wydarzenia-szkolne/tydzie-kariery/tydzien-kariery-14-5441
https://www.sp17.jaworzno.edu.pl/index.php/478-ogolnopolski-tydzien-kariery-2
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4061441497201255&id=1011486745530094
https://www.sp17.jaworzno.edu.pl/index.php/galeria/galeria/wydarzenia-szkolne/tydzie-kariery/tydzien-kariery-14-5441
https://www.sp17.jaworzno.edu.pl/index.php/galeria/galeria/wydarzenia-szkolne/tydzie-kariery/tydzien-kariery-14-5441
https://www.sp17.jaworzno.edu.pl/index.php/478-ogolnopolski-tydzien-kariery-2


w dalszej pracy 

1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

19 – 23.10.2020, 3 Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie (ZSO w Jaworznie), OTK w 3 LO, zgodnie z 

harmonogramem działań, wg planu zajęć 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

1. Klasa I – Uczniowie wypełniali krzyżówkę zawodoznawczą i pracowali w grupie wyszukując 

cytatów i mądrych powiedzeń  

o pracy, ponadto wypełniali test - Poznajemy swój profil osobowości. 

2. Klasa III  – Uczniowie wypełniali krzyżówkę zawodoznawczą. 

3. Klasa III - Multimedialna podróż -gra edukacyjna „Klocki kariery” – tworzymy profil zawodowy 

dla wybranego bohatera – poznajemy kompetencje na rynku pracy. 

4. Uczniowie wykonali prace plastyczne na temat „Mój wymarzony – odlotowy zawód” – 

prezentując w ten sposób swoje uzdolnienia artystyczne. 

5. Uczennice kl. III zaangażowały się w przygotowanie gazetki wizualnej na temat „Ginące 

zawody”. 

6. Uczniowie na koniec tygodnia OTK przedstawili na tablicy wizualnej swoje propozycje dotyczące 

„Mój wymarzony zawód”. 

https://lo3.jaworzno.edu.pl/?p=21355 

https://lo3.jaworzno.edu.pl/?p=21290 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://lo3.jaworzno.edu.pl/?p=21355
https://lo3.jaworzno.edu.pl/?p=21290
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie


https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa 

PPP 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://lo3.jaworzno.edu.pl/?p=21355 

https://lo3.jaworzno.edu.pl/?p=21290 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Krzyżówka, zbiór cytatów, gazetka, zdjęcia, prace plastyczne. 

1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

Termin: 19.10 – 23.10. 2020, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworznie, zgodnie z planem tygodniowym 

zajęć: 

 Uczniowie klasy 7 wypełniali krzyżówki zawodoznawcze 

 Uczniowie wykonali prace plastyczne na temat „Odlotowy zawód”. 

 Uczniowie przedstawili na tablicy wizualnej swoje marzenia – Kim będę w przyszłości. 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Uczniowie różnych klas brali udział w wydarzeniach: wykonali prace plastyczne na temat „Odlotowy 

zawód”, przygotowani tablicę wizualną, rozwiązywali krzyżówki. 

https://www.facebook.com/SP2Jaworzno/posts/1601851403340720 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://lo3.jaworzno.edu.pl/?p=21355
https://lo3.jaworzno.edu.pl/?p=21290
https://www.facebook.com/SP2Jaworzno/posts/1601851403340720


https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa 

PPP, fb, dziennik librus. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://www.facebook.com/SP2Jaworzno/posts/1601851403340720 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Krzyżówka zawodoznawcza, prace plastyczne – „Odlotowy zawód”, tablica wizualna, zdjęcia. 

 

1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

Termin: 19.10 – 23.10. 2020, Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaworznie, zgodnie z planem zajęć, w 

godzinach pracy szkoły: 

Konkurs plastyczny "Od pasji do zawodu" (klasy 4-6). 

Zajęcia świetlicowe "Świat zawodów" - gra w atrybuty zawodowe, wiersze i zgadywanki 

zawodoznawcze. 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://www.facebook.com/SP2Jaworzno/posts/1601851403340720


wydarzenia 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Dzieci biorące udział w zajęciach świetlicowych o tematyce wpisującej się w OTK – „Świat zawodów”, 

m.in. wykonywali prace plastyczne, uczestniczyli w grze w atrybuty zawodowe i innych, wiersze i 

zgadywanki zawodoznawcze.. 

Uczniowie klas 4 – 6 wzięli udział w konkursie plastycznym "Od pasji do zawodu". 

https://sp8.jaworzno.edu.pl/art,796,ogolnopolski-tydzien-kariery 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa 

PPP, fb, dziennik elektroniczny librus. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://sp8.jaworzno.edu.pl/art,796,ogolnopolski-tydzien-kariery 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

Prace dzieci. 

https://sp8.jaworzno.edu.pl/art,796,ogolnopolski-tydzien-kariery
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://sp8.jaworzno.edu.pl/art,796,ogolnopolski-tydzien-kariery


w dalszej pracy 

 

1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

19.10 – 23.10. 2020, Zajęcia z grupami dzieci z zakresu preorientacji zawodowej, Przedszkole 

Miejskie nr 10, zgodnie z planem pracy 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

TEMAT TYGODNIA: ,,Doradzamy – zawodowo, wybieramy – odlotowo” – Ogólnopolski 

Tydzień Kariery 

- 19.10 - :"Kim będę gdy dorosnę?"- słuchanie opowiadania pacynki. Omówienie na czym polega 

praca ludzi dbających o bezpieczeństwo. Wskazywanie przez dzieci odpowiednich ilustracji 

dotyczących poznanego zawodu. 

Z:„Kim będę gdy dorosnę?- rozmowa nt zawodów wykonywanych przez rodziców w oparciu o własne 

doświadczenia oraz film ,,Poznajemy miejsca pracy i różne zawody” 

(https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc). Omówienie pracy, wykonanie pracy wg wzoru 

- 20.10 - Z: Zestaw ćwiczenia gimnastycznych przy muzyce klasycznej z wykorzystaniem piłek 

edukacyjnych eduball – zapoznanie z zawodem aktora, dyrygenta, muzyka 

Zabawy dowolne w kąciku kuchennym. 

- 21.10 -  Z: ,,W sklepie – zapoznanie poznawanie zawodów związanych z handlem: ekspedient, 

kasjer. Na zakupy – zabawa dydaktyczna w oparciu o Dziecięcą matematykę E. Gruszczyk – 

Kolczyńskiej, klasyfikowanie przedmiotów, rozwiązywanie zadań – dodawanie i odejmowanie, 

przeliczanie elementów, które znajdują się w sklepie 

,,Wyprawa do sklepu” – zabawy naśladowcze przy muzyce, interpretacja ruchowa  różnych melodii, 

zabawy rytmiczne na dywanie edukacyjnym Tuputan, rozwiązywanie zagadek słownych i  rebusów 

obrazkowo-sylabowych dotyczących poszczególnych zawodów 

https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc


- 22.10 - Z: „Będę pilotem”- Zestaw ćw. gimnastycznych prowadzonych w oparciu o metodę 

gimnastyki twórczej R. Labana (https://www.youtube.com/watch?v=M-dli21QE3A) - kształtowanie 

motoryki w zakresie siły, zwinności, reagowanie na sygnały 

- 23.10 - Z: ,,Różne zawody” – rozmowa na temat zawodów wykonywanych przez ludzi w oparciu o 

wiersz J. Tuwima ,,Wszyscy dla wszystkich”. Rozmowa o zawodach na podstawie wysłuchanego 

wiersza 

przykładowe pytania: Na czym polega praca murarza ,a na czym praca krawca?, Dlaczego murarz 

potrzebuje pracy krawca?, Dla czyjego dobra pracują wszyscy ludzie? Rozwiązywanie zagadek. 

„Budujemy dom” – projektowanie domu w oparciu o bajkę edukacyjną 

(https://www.youtube.com/watch?v=PC0sm1vm8-k) - wykonanie pracy z wykorzystaniem kartonu i 

kolorowej włóczki 

 

Wszystkie powyższe wydarzenia: 

https://pm10.jaworzno.edu.pl/index.php?c=article&id=398 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

Strony internetowe szkół, strona internetowa przedszkola, strona internetowa miasta, strona 

internetowa JFDZ, strona internetowa PPP, strona internetowa przedszkola. 

https://www.youtube.com/watch?v=M-dli21QE3A
https://www.youtube.com/watch?v=PC0sm1vm8-k
https://pm10.jaworzno.edu.pl/index.php?c=article&id=398
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/


do promowania 

wydarzenia 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://pm10.jaworzno.edu.pl/index.php?c=article&id=398 

 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Wytwory pracy dzieci, gazetka, scenariusze zajęć. 

 

 

 

 

1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

19.10 – 23.10. 2020, Listy intencyjne z IBE i ROME „Metis”, za pośrednictwem poczty (z uwagi na 

sytuację epidemiczną) 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zaprosiliśmy do współpracy z Jaworznickim 

Forum Doradztwa Zawodowego Regionalne Centrum ds. LLL i ZSK Instytutu Badań Edukacyjnych w 

Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach. Efektem 

podjętego działania są podpisane listy intencyjne o współpracy na rzecz podejmowania działań z 

zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,141,listy-intencyjne-z-ibe-i-rome-metis-podpisane 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=112538734030361&id=105262394757995 

https://pm10.jaworzno.edu.pl/index.php?c=article&id=398
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,142,listy-intencyjne-z-ibe-i-rome-metis-podpisane
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,141,listy-intencyjne-z-ibe-i-rome-metis-podpisane


 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe JFDZ i strona internetowa PPP, strona internetowa przedszkola. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,141,listy-intencyjne-z-ibe-i-rome-metis-podpisane 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=112538734030361&id=105262394757995 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Efektem podpisanych listów jest zaplanowane na styczeń szkolenie dla doradców zawodowych nt. 

Moje portfolio – IBE. 

Liczymy, że wspólnych działań będzie więcej. 

 

1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

19.10 – 23.10. 2020, na stornie internetowej PPP założyliśmy zakładkę DORADZTWO 

ZAWODOWE 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,141,listy-intencyjne-z-ibe-i-rome-metis-podpisane


wydarzenia 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Zakładka jest stale rozbudowywane. Znajdują się w niej m.in. informacje nt. OTK oraz materiały z 

doradztwa zawodowego. 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/p,92,doradztwo-zawodowe 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe JFDZ i strona internetowa PPP, strona internetowa przedszkola. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/p,92,doradztwo-zawodowe 

 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Materiały zamieszczone w zakładce. 

 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/p,92,doradztwo-zawodowe
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://ppp.jaworzno.edu.pl/p,92,doradztwo-zawodowe


1 i 3  dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

19.10.2020, godz. 8.00 – 9.00 (kl. 8 a) 

21.10.2020, godz. 12.30 – 13.30 (kl. 8 b) 

 

Szkoła Podstawowa nr 22 w Jaworznie, Projekt T-SHIRTU człowieka sukcesu. 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Uczniowie klas 8 na białych koszulkach mazakami do materiału wykonali własne logo. Przygotowali 

też wystawę swoich prac. 

https://sp22.jaworzno.edu.pl/art,274,parada-zawodow 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa 

PPP, dzienniki elektroniczne. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 
https://sp22.jaworzno.edu.pl/art,274,parada-zawodow 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 
Koszulki, prezentacja zamieszczona pod artykułem na stronie szkoły. 

https://sp22.jaworzno.edu.pl/art,274,parada-zawodow
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://sp22.jaworzno.edu.pl/art,274,parada-zawodow


wykorzystania  

w dalszej pracy 

 

1 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

19.10.2020, Spotkanie on-line: „WybieraMY odlotowo” dla uczniów szkół ponadpodstawowych, 

platforma ZOOM, 12.00-13.00 

 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Uczniowie ostatnich klas LO i T z miasta Jaworzna wzięli udział w spotkaniu on-line nt. LLL, ZSK oraz 

dbania o swój dobrostan podczas planowania swojej kariery zawodowej w czasie pandemii. 

Organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-603 Jaworzno 

Prelegenci: 

- Regionalne Centrum do spraw ZSK i LLL (IBE Katowice) 

- Uniwersytet SWPS w Katowicach 

Uczestnicy: uczniowie jaworznickich szkół – 2 LO, 3 LO ZSP 2, ZSP 3 i CKZiU. 

W czasie trwania OTK, ale nie w czasie rzeczywistym, uczniowie ZSP 4 obejrzeli nagrany film. 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,119,spotkanie-on-line-wybieramy-odlotowo-dla-uczniow-szkol-

ponadpodstawowych 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/spotkanie-on-line-wybieramy-odlotowo-dla-uczniow-szkol-

ponadpodstawowych/ 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,119,spotkanie-on-line-wybieramy-odlotowo-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,119,spotkanie-on-line-wybieramy-odlotowo-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych
https://ckz.jaworzno.edu.pl/spotkanie-on-line-wybieramy-odlotowo-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/spotkanie-on-line-wybieramy-odlotowo-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych/
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie


https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe organizatora, JFDZ, szkół – podsumowanie OTK, miasta – harmonogram OTK oraz 

podsumowanie OTK, dzienniki elektroniczne librus. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/spotkanie-on-line-wybieramy-odlotowo-dla-uczniow-szkol-

ponadpodstawowych/ 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,119,spotkanie-on-line-wybieramy-odlotowo-dla-uczniow-szkol-

ponadpodstawowych 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Film z wydarzenia jest wykorzystywany podczas zajęć w szkołach. Prelegenci nie wyrazili zgody na 

udostępnienie w internecie. 

1 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

19.10. 2020, platforma ZOOM, Warsztaty on-line dla szkolnych doradców zawodowych: „Sukces na 

rynku pracy - kompetencje społeczne i przedsiębiorcze", godz. 14.00 – 17.00. 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

Szkolni doradcy zawodowi miasta Jaworzna wzięli udział w warsztatach on-line, których celem było 

zwiększenie kompetencji do pracy indywidualnej i grupowej z młodzieżą. 

Tematyka spotkania obejmowała: 

 założenia i rezultaty projektu „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/spotkanie-on-line-wybieramy-odlotowo-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/spotkanie-on-line-wybieramy-odlotowo-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych/
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,119,spotkanie-on-line-wybieramy-odlotowo-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,119,spotkanie-on-line-wybieramy-odlotowo-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych


do każdego z nich przedsiębiorczych dla NEEts”; 

 prezentacja platformy współpracy online utworzonej w ramach projektu; 

 prezentacja doświadczeń z przeprowadzonych warsztatów z przedstawicielami grupy NEEts; 

 diagnoza wybranych kompetencji społecznych i przedsiębiorczych, w oparciu o narzędzia 

wykorzystywane w projekcie; 

 wskazówki metodyczne i analiza kwestii związanych z prowadzeniem zajęć i pracą z osobami 

młodymi; 

Zostały także omówione dwa scenariusze warsztatów skierowanych do osób młodych. 

Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie. Prowadzący: Wojewódzki Urząd Pracy w 

Katowicach. 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/przestrzen-rozwoju-akademia-doradcy-zawodowego/ 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe JFDZ i PPP, miasta - harmonogram OTK oraz podsumowanie OTK. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 
https://ckz.jaworzno.edu.pl/przestrzen-rozwoju-akademia-doradcy-zawodowego/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/przestrzen-rozwoju-akademia-doradcy-zawodowego/
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/przestrzen-rozwoju-akademia-doradcy-zawodowego/


Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Materiały po szkoleniu, w tym scenariusze zajęć. 

1 - 7 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

19 – 25.10. 2020, CKZ w Jaworznie, konkurs „Moja wymarzona fryzura” 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym. Zadaniem uczestników było wykonanie 

prac w postaci fryzur utworzonych za pomocą sznurka lub kolorowych nici przyklejonych do 

szablonów główek (stanowiły one załącznik do regulaminu konkursu).  

W ramach konkursu do Organizatorów wpłynęło 31 prac z 11 przedszkoli miejskich. 

Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie, ul. Promienna 66. 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/wyniki-konkursu-moja-wymarzona-fryzura/ 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/wyniki-konkursu-moja-wymarzona-fryzura/
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/


Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe CKZ, JFDZ i PPP, miasta - harmonogram OTK oraz podsumowanie OTK. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/wyniki-konkursu-moja-wymarzona-fryzura/ 

 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Prace dzieci, galeria wirtualna prac. 

 

2 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

20.10.2020, on-line ZOOM, Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców klas VI - VIII szkół 

podstawowych „Nauczyciel i wychowawca doradzają zawodowo”, godz. 16.00 – 17.00. 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Podczas spotkania on-line nauczyciele i wychowawcy SP zwiększyli lub uaktualnili swoją wiedzę na 

temat systemu edukacji ponadpodstawowej, sposobu potwierdzania kwalifikacji w zawodzie oraz 

oferty miasta w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego. 

Zostali także zapoznani z wynikami naboru do szkół ponadpodstawowych w Jaworznie na r. szk. 

2020/2021. 

Organizatorzy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14 oraz 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie, ul. Promienna 66. 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/warsztaty-w-ramach-otk-nauczyciel-i-wychowawca-doradzaja-

https://ckz.jaworzno.edu.pl/wyniki-konkursu-moja-wymarzona-fryzura/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/warsztaty-w-ramach-otk-nauczyciel-i-wychowawca-doradzaja-zawodowo/


zawodowo/ 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,125,warsztaty-w-ramach-otk-nauczyciel-i-wychowawca-doradzaja-

zawodowo 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe JFDZ i PPP, miasta - harmonogram OTK oraz podsumowanie OTK. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/warsztaty-w-ramach-otk-nauczyciel-i-wychowawca-doradzaja-

zawodowo/ 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,125,warsztaty-w-ramach-otk-nauczyciel-i-wychowawca-doradzaja-

zawodowo 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Prezentacje do wykorzystania podczas spotkań z uczniami SP i ich rodzicami. 

2 dzień OTK 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,125,warsztaty-w-ramach-otk-nauczyciel-i-wychowawca-doradzaja-zawodowo
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,125,warsztaty-w-ramach-otk-nauczyciel-i-wychowawca-doradzaja-zawodowo
https://ckz.jaworzno.edu.pl/warsztaty-w-ramach-otk-nauczyciel-i-wychowawca-doradzaja-zawodowo/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/warsztaty-w-ramach-otk-nauczyciel-i-wychowawca-doradzaja-zawodowo/
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,125,warsztaty-w-ramach-otk-nauczyciel-i-wychowawca-doradzaja-zawodowo
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,125,warsztaty-w-ramach-otk-nauczyciel-i-wychowawca-doradzaja-zawodowo
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/


Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

20.10.2020, Przedszkole Miejskie nr 12 Integracyjne w Jaworznie, „Spotkanie z listonoszem”, zgodnie 

z planem zajęć przedszkola. 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Zajęcia dla grupy przedszkolnej wiek 4 lata. Dzieci spotkały się z listonoszem. Rozmawiały na temat 

pracy listonosza i jego stroju. Projekcja filmu, rozmowa, wykonanie skrzynki pocztowej, pisane listów, 

droga listu od nadawcy do adresata. 

http://przedszkole12.jaworzno.edu.pl/art,1209,doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe: przedszkola, JFDZ i PPP, miasta - harmonogram OTK oraz podsumowanie OTK. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

http://przedszkole12.jaworzno.edu.pl/art,1209,doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo 

http://przedszkole12.jaworzno.edu.pl/art,1209,doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
http://przedszkole12.jaworzno.edu.pl/art,1209,doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo


Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Skrzynka na listy przygotowana przez dzieci. 

 

3 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

21.10.2020, warsztaty Mistrz fryzjerstwa w Przedszkolu Miejskim nr 3, 1 godz. 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Sześciolatki z grupy „Mądre Sowy”, miały okazję uczestniczyć  w warsztatach fryzjerskich, z zakresu 

zajęć  preorientacji zawodowej. Warsztaty te były przeprowadzone przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Jaworznie. Przedszkolaki poznały przybory i narzędzia fryzjerskie, a podczas zajęć 

praktycznych miały okazję zaprezentować swoje umiejętności na modelach główek fryzjerskich, 

czesząc je i wykonując im różnorodne fryzury. Dzieci miały przy tym dużo frajdy, a na zakończenie 

otrzymały pamiątkowe dyplomy. 

https://www.facebook.com/ZespolSzkolNr3WJaworznie/posts/3309312255851539 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa 

PPP, fb przedszkola. 

Zdjęcia i filmy  

https://www.facebook.com/ZespolSzkolNr3WJaworznie/posts/3309312255851539 

 

https://www.facebook.com/ZespolSzkolNr3WJaworznie/posts/3309312255851539
https://www.facebook.com/ZespolSzkolNr3WJaworznie/posts/3309312255851539


z wydarzeń Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

 

 

3 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

21.10.2020, ZSP 2 w Jaworznie, Spotkanie „Klasa mundurowa –start do kariery wojskowej”, godz. 

8.00-10.25 

 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Spotkanie dla uczniów klas mundurowych z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień z 

Katowic Panem Majorem Piotrem Ziobro 

 

http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie


https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa 

PPP, dzienniki elektorniczne. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 
http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Zdjęcia 

 

3 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

21.10.2020 r., Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie – platforma MS Teams, 

Rozpoczęcie gry – branżowe symulacje biznesowe – podejmowanie biznesu, godz. 8.00 – 9.40 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Podczas lekcji, w ramach Innowacji – event menager, uczniowie klasy 2 w zawodzie technik 

hotelarstwa rozpoczęli moduł Planowanie biznesu – agencja eventowa. Jest to symulacja zakładania 

firmy, w której ostatnim krokiem jest wypełnienie formularza CEIDG-1. Po 5 rundach przejdą do 

prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049


 

https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3739634932735599 

https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3668721336493626 

https://zsp4.jaworzno.edu.pl/art,816,otk-w-zsp-4-podsumowania-czas 

https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3745301542168938 

https://zsp4.jaworzno.edu.pl/art,807,xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-

zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa 

PPP, dzienniki elektroniczne, fb. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 
https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3745301542168938 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Raporty z gry 

https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3739634932735599
https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3668721336493626
https://zsp4.jaworzno.edu.pl/art,816,otk-w-zsp-4-podsumowania-czas
https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3745301542168938
https://zsp4.jaworzno.edu.pl/art,807,xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://zsp4.jaworzno.edu.pl/art,807,xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3745301542168938


3 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

2 LO w Jaworznie, Zajęcia dla uczniów klas 3 z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego  - 

„Coaching maturalny” 

21.10.2020 roku – 90minut 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Uczniowie wzięli udział w pierwszych warsztatach „Coaching maturalny”, czyli w treningu motywacji i 

radzenia sobie ze stresem związanym z przygotowaniem się do egzaminu dojrzałości. 

Kontynuacja zajęć co tydzień z grupą klasową – według programu. 

https://lo2.jaworzno.edu.pl/art,318,ogolnopolski-tydzien-kariery 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa 

PPP, dzienniki elektroniczne. 

Zdjęcia i filmy  
https://lo2.jaworzno.edu.pl/art,318,ogolnopolski-tydzien-kariery 

https://lo2.jaworzno.edu.pl/art,318,ogolnopolski-tydzien-kariery
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://lo2.jaworzno.edu.pl/art,318,ogolnopolski-tydzien-kariery


z wydarzeń 

 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Autorski program zajęć. 

Wytwory pracy uczniów. 



 

4 dzień OTK 

Data, 

miejsce, 

nazwa 

wydarzenia

, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

22.10.2020, platforma ZOOM, Prelekcja dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych: Czym są kwalifikacyjne kursy 

zawodowe- parę słów o kształceniu ustawicznym w CKZiU, godz. 10.30-11.30 

Opis 

poszczegól

nych 

wydarzeń i 

bezpośredn

i link do 

każdego z 

nich 

Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie 

Prezentacja zasad funkcjonowania kształcenia ustawicznego w Polsce. 

Rodzaje kształcenia ustawicznego. Formy 

Czym są kwalifikacyjne kursy zawodowe? Korzyści z kkz 

Oferta kkz w CKZiU w Jaworznie 

Rekrutacja 

Co warto wiedzieć? 

Rynek pracy 

 https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,128,czym-sa-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-pare-slow-o-ksztalceniu-ustawicznym-

prelekcja-ckziu-dla-uczniow-ostatnich-klas-szkol-ponadpodstawowych 

 https://ckz.jaworzno.edu.pl/czym-sa-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-pare-slow-o-ksztalceniu-ustawicznym-prelekcja-

ckziu-dla-uczniow-ostatnich-klas-szkol-ponadpodstawowych/ 

 https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-

wybieramy-odlotowo-w-jaworznie/ 

 https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-w-ckziu-juz-za-nami/ 

 

Uczestnicy: 

 uczniowie i nauczyciele ZSP 2 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,128,czym-sa-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-pare-slow-o-ksztalceniu-ustawicznym-prelekcja-ckziu-dla-uczniow-ostatnich-klas-szkol-ponadpodstawowych
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,128,czym-sa-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-pare-slow-o-ksztalceniu-ustawicznym-prelekcja-ckziu-dla-uczniow-ostatnich-klas-szkol-ponadpodstawowych
https://ckz.jaworzno.edu.pl/czym-sa-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-pare-slow-o-ksztalceniu-ustawicznym-prelekcja-ckziu-dla-uczniow-ostatnich-klas-szkol-ponadpodstawowych/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/czym-sa-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-pare-slow-o-ksztalceniu-ustawicznym-prelekcja-ckziu-dla-uczniow-ostatnich-klas-szkol-ponadpodstawowych/
https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie/
https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie/
https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-w-ckziu-juz-za-nami/


 uczniowie i nauczyciele ZSP 4 

 uczniowie i nauczyciele CKZiU 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-

wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzysta

ne  

do 

promowani

a 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa PPP, dzienniki 

elektroniczne, platforma MS Teams 

Zdjęcia i 

filmy  

z wydarzeń 

 https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,128,czym-sa-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-pare-slow-o-ksztalceniu-ustawicznym-

prelekcja-ckziu-dla-uczniow-ostatnich-klas-szkol-ponadpodstawowych 

 https://ckz.jaworzno.edu.pl/czym-sa-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-pare-slow-o-ksztalceniu-ustawicznym-prelekcja-

ckziu-dla-uczniow-ostatnich-klas-szkol-ponadpodstawowych/ 

 https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-

wybieramy-odlotowo-w-jaworznie/ 

 https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-w-ckziu-juz-za-nami/ 

Trwałe Nagrany film z wydarzenia do wykorzystania w szkołach w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,128,czym-sa-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-pare-slow-o-ksztalceniu-ustawicznym-prelekcja-ckziu-dla-uczniow-ostatnich-klas-szkol-ponadpodstawowych
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,128,czym-sa-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-pare-slow-o-ksztalceniu-ustawicznym-prelekcja-ckziu-dla-uczniow-ostatnich-klas-szkol-ponadpodstawowych
https://ckz.jaworzno.edu.pl/czym-sa-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-pare-slow-o-ksztalceniu-ustawicznym-prelekcja-ckziu-dla-uczniow-ostatnich-klas-szkol-ponadpodstawowych/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/czym-sa-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-pare-slow-o-ksztalceniu-ustawicznym-prelekcja-ckziu-dla-uczniow-ostatnich-klas-szkol-ponadpodstawowych/
https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie/
https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie/
https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-w-ckziu-juz-za-nami/


rezultaty 

możliwe do 

wykorzysta

nia  

w dalszej 

pracy 

Prezentacja multimedialna w Power Point „O kształceniu ustawicznym. Kwalifikacyjne kursy zawodowe” 

 

4 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

22.10.2020, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2, spotkanie dla uczniów „Wybieram zawód 

policjanta", godz. 10.35-11.25 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Spotkanie on-line  z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji  sierżant Anną Tyma Świerczyńską i 

rzecznikiem prasowym aspirantem sztabowym  Michałem Nowakiem.  Funkcjonariusze opowiadali jak 

dostać się do pracy w policji oraz o samym zawodzie policjanta. 

http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-

http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/


kariery/https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe organizatora, JFDZ, szkół – podsumowanie OTK, miasta – harmonogram OTK oraz 

podsumowanie OTK. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 
http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049 

 

4 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

22.10.2020, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2, spotkanie dla uczniów „Kariera informatyka”, 1 

godz. lekcyjna 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Spotkanie on-line z absolwentem ZSP nr 2    Maksymilianem Prusakiem. Pan Maksymilian opowiadał 

o swojej wykonywanej pracy jako informatyk oraz opowiadał o swojej drodze do kariery po 

skończeniu Technikum nr 2. 

http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049
http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie


https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-

kariery/https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe organizatora, JFDZ, szkół – podsumowanie OTK, miasta – harmonogram OTK oraz 

podsumowanie OTK. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049 

 

4 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, 

ramy godzinowe 

wydarzenia 

22.10.2020, godz.  15.00-17.00, Biblioteka Pedagogiczna im. J. Lompy filia Jaworzno 

Punkt konsultacyjny: Dyżur doradcy zawodowego CKZiU dla rodziców z uczniami ostatnich klas szkół 

podstawowych. 

 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z 

nich 

Konsultacje, diagnoza predyspozycji; przedstawienie oferty kształcenia ponadpodstawowego w mieście 

uczniom klas VIII szkół podstawowych 

 https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie/ 

 https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-w-ckziu-juz-za-nami/ 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049
https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie/
https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie/
https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-w-ckziu-juz-za-nami/
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html


https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa 

PPP, dzienniki elektroniczne, platforma MS Teams 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-w-ckziu-juz-za-nami/ 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Arkusz diagnozy 

 

4 dzień OTK 

Data, 

miejsce, 

nazwa 

wydarzenia

, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

Film dla uczniów SP i rodziców 

dostępny od 22 października 2020 r. (przygotowywany w okresie trwania OTK) 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-w-ckziu-juz-za-nami/


Opis 

poszczegól

nych 

wydarzeń i 

bezpośredn

i link do 

każdego z 

nich 

Opublikowanie filmu "Kim możesz zostać w przyszłości rozwijając pasje w liceum ogólnokształcącym?" 

Kanały 

wykorzysta

ne  

do 

promowani

a 

wydarzenia 

Strona internetowa szkoły 

Zdjęcia i 

filmy  

z wydarzeń 

http://1lo.jaworzno.pl/ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Trwałe 

rezultaty 

możliwe do 

wykorzysta

nia  

w dalszej 

pracy 

Film 

4 dzień OTK 

Data, 22.10.2020, platforma ZOOM, Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w Konkursie plastycznym "ODLOTOWY 

http://1lo.jaworzno.pl/ogolnopolski-tydzien-kariery/


miejsce, 

nazwa 

wydarzenia

, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

ZAWÓD" dla uczniów klas I -III szkół podstawowych i wychowanków przedszkoli, godz. 9.30 – 10.30. 

Opis 

poszczegól

nych 

wydarzeń i 

bezpośredn

i link do 

każdego z 

nich 

Organizatorem konkursu była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie. Dzieci z przedszkoli i 

młodszych klas SP z terenu miasta Jaworzna przygotowały prace nt. „Odlotowy zawód”. Na czas trwania OTK 

zaplanowaliśmy tylko wręczenie nagród. Konkurs rozpoczął się 05.10.2020 r., tak, żeby uczestnicy mieli czas 

przygotować i dostarczyć prace konkursowe do organizatora, a finał mógł odbyć się podczas OTK. Do konkursu 

zgłosiło się 39 osób. Szczegóły w regulaminie. 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,118,konkurs-plastyczny-odlotowy-zawod 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,129,rozstrzygniecie-miejskiego-konkursu-plastycznego-odlotowy-zawod-dla-

uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych-i-wychowankow-przedszkoli 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/konkurs-3/ 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-

zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzysta

ne  

Strony internetowe szkół i przedszkoli, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona 

internetowa PPP, dzienniki elektroniczne 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,118,konkurs-plastyczny-odlotowy-zawod
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,129,rozstrzygniecie-miejskiego-konkursu-plastycznego-odlotowy-zawod-dla-uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych-i-wychowankow-przedszkoli
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,129,rozstrzygniecie-miejskiego-konkursu-plastycznego-odlotowy-zawod-dla-uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych-i-wychowankow-przedszkoli
https://ckz.jaworzno.edu.pl/konkurs-3/
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/


do 

promowani

a 

wydarzenia 

Zdjęcia i 

filmy  

z wydarzeń 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,118,konkurs-plastyczny-odlotowy-zawod 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,129,rozstrzygniecie-miejskiego-konkursu-plastycznego-odlotowy-zawod-dla-

uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych-i-wychowankow-przedszkoli 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/konkurs-3/ 

Trwałe 

rezultaty 

możliwe do 

wykorzysta

nia  

w dalszej 

pracy 

Prace dzieci. Wirtualna wystawa prac. 

 

5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

23.10.2020, Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie , "Odlotowy nauczyciel", nauczyciel z super mocą, 

zgodnie z planem zajęć 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

Ankieta dla uczniów klas. IV,VI oraz VII 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja 

 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,118,konkurs-plastyczny-odlotowy-zawod
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,129,rozstrzygniecie-miejskiego-konkursu-plastycznego-odlotowy-zawod-dla-uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych-i-wychowankow-przedszkoli
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,129,rozstrzygniecie-miejskiego-konkursu-plastycznego-odlotowy-zawod-dla-uczniow-klas-i-iii-szkol-podstawowych-i-wychowankow-przedszkoli
https://ckz.jaworzno.edu.pl/konkurs-3/
https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja


bezpośredni link 

do każdego z nich 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strona internetowa, fb, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa PPP. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 

https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja 

 

 

 

5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

23.10.2020 , ZSP 2 w Jaworznie, Spotkanie „Rynek pracy dla logistyków i handlowców”, 1 godz. 

lekcyjna 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://sp21.jaworzno.edu.pl/art,724,otk-relacja


Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Spotkanie on-line z przedstawicielami firmy Bricoman.  Młodzież z klas logistycznych uczestniczyła w 

wykładzie na temat pracy logstyka i handlowca. Uczestniczyli także w ciekawych testach i grach on-

line przygotowanych przez firmę Bricoman. 

http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strona internetowa, fb, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa PPP, 

dzienniki elektroniczne. 

 

 

5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

23.10.2020, Przedszkole Miejskie nr 22 w ZSzP nr 1 w Jaworznie, Zajęcia z preorientacji zawodowej 

"Młody Mistrz Fryzjerstwa", godz. 9.30 - 10.20 (I grupa), 10.30 - 11.30 (II grupa) 

http://www.zsp2.jaworzno.pl/?p=14049
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/


wydarzenia 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Zajęcia - Poznajemy zawód fryzjera – warsztaty prowadzone były przez doradcę z CKZ w Jaworznie 

dla grup przedszkolnych. 

https://zszp1.jaworzno.edu.pl/art,832,warsztaty-w-przedszkolu-w-ramach-ogolnopolskiego-tygodnia-

kariery 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strona internetowa, fb, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa PPP, 

dziennik elektroniczny. 

 

5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

23.10.2020, CKZiU w Jaworznie, Punkt EURESS- praca za granicą, w godz. 9.00 – 12.00 

https://zszp1.jaworzno.edu.pl/art,832,warsztaty-w-przedszkolu-w-ramach-ogolnopolskiego-tygodnia-kariery
https://zszp1.jaworzno.edu.pl/art,832,warsztaty-w-przedszkolu-w-ramach-ogolnopolskiego-tygodnia-kariery
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/


wydarzenia 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Przygotowanie stoiska wystawienniczego 

Wyeksponowanie materiałów na temat pracy za granicą 

Odpowiedzi na pytania zainteresowanych uczniów 

https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-

zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie/ 

https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-w-ckziu-juz-za-nami/ 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa 

PPP, dzienniki elektroniczne, platforma MS Teams 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Artykuł na temat pracy za granicą z linkami 

 

https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie/
https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie/
https://www.ckziu.jaworzno.pl/otk-w-ckziu-juz-za-nami/
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/


5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

23.10.2020, Szkoła Podstawowa nr 22 w Jaworznie, Parada zawodów kl. I- III - o godz. 10.30 – 

11.30. 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

Podczas OTK korytarze szkoły zaroiły się od przedstawicieli różnych zawodów, wśród których można 

było spotkać policjanta, lekarza, groomera a nawet pszczelarza! A wszystko to miało miejsce z okazji 

Parady Zawodów. Spotkaniu towarzyszyły zabawy logiczne i zgadywanki dotyczące wiedzy o różnych 

profesjach. 

https://sp22.jaworzno.edu.pl/art,274,parada-zawodow 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa 

PPP, dzienniki elektroniczne. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 
https://sp22.jaworzno.edu.pl/art,274,parada-zawodow 

https://sp22.jaworzno.edu.pl/art,274,parada-zawodow
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://sp22.jaworzno.edu.pl/art,274,parada-zawodow


Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Zdjęcia 

 

5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

23.10.2020 r., Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Jaworznie – platforma ZOOM, Konsultant(ka) 

ślubny(a) - zawód z przyszłością. Spotkanie z absolwentką szkoły, godz. 9.40 – 10.20 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

do każdego z nich 

W spotkaniu on-line uczestniczyli uczniowie klasy 2 i 4 w zawodzie technik hotelarstwa. Podczas 

spotkania absolwentka szkoły (technik hotelarstwa) przybliżyła swoją drogę zawodową – począwszy 

od praktyk w szkole do dnia dzisiejszego. Opowiedziała o zawodzie konsultantki ślubnej – czym się 

zajmuje, jak pracuje, jakie umiejętności są przydatne w wykonywaniu zawodu, jakie kursy skończyła 

itp. Równocześnie przybliżyła uczniom różnice między pracą na własny rachunek i pracą dla siebie. 

https://zsp4.jaworzno.edu.pl/art,816,otk-w-zsp-4-podsumowania-czas 

https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3745301542168938 

https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3676848152347611 

https://zsp4.jaworzno.edu.pl/art,807,xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-

zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3668721336493626 

 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://zsp4.jaworzno.edu.pl/art,816,otk-w-zsp-4-podsumowania-czas
https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3745301542168938
https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3676848152347611
https://zsp4.jaworzno.edu.pl/art,807,xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://zsp4.jaworzno.edu.pl/art,807,xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3668721336493626
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html


https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

Kanały 

wykorzystane  

do promowania 

wydarzenia 

Strony internetowe szkół, strona internetowa miasta, strona internetowa JFDZ, strona internetowa 

PPP, dzienniki elektroniczne, fb. 

Zdjęcia i filmy  

z wydarzeń 
https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3745301542168938 

Trwałe rezultaty 

możliwe do 

wykorzystania  

w dalszej pracy 

Zdjęcia 

Dodatkowa informacja: 1 - 5 dzień OTK 

Data, miejsce, 

nazwa 

wydarzenia, ramy 

godzinowe 

wydarzenia 

19.10 – 23.10.2020, miasto Jaworzno, w placówkach i on-line, Inne wydarzenia ujęte w 

harmonogramie OTK, które nie mają osobnych relacji na stronach, poza harmonogramem i 

sprawozdaniami ogólnymi. 

Uwaga! Poniższej tabeli nie wliczyłam do ilości wydarzeń, ani uczestników – zamieszczam 

informacyjnie. 

Opis 

poszczególnych 

wydarzeń i 

bezpośredni link 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Jaworznie 

Projekt edukacyjny w ramach współpracy z IBE i fundacją IMAGO "Doradztwo zawodowe w szkole 

podstawowej" klasy 7-8. 

Warsztaty z doradcą zawodowym "Moje zainteresowania, moje pasje" klasy 4-6. 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://www.facebook.com/ZSP4jaworzno/posts/3745301542168938


do każdego z nich  

Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworznie 

Warsztaty z doradcą zawodowym dla klas 7: „Czy to, czego się uczę przyda mi się w 

przyszłości?” 

Warsztaty z doradcą zawodowym dla klas 8: „Jak może wyglądać praca w 

przyszłości? Trendy rynku pracy”. 

 

Szkoła Podstawowa nr 16 w Jaworznie 

Zajęcia dla klas I - III z wychowawcą. 

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. 

 

Szkoła Podstawowa nr 19 w Jaworznie 

Zajęcia z wychowawcą dla oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 „Wiem kto pracuje w 

przedszkolu/szkole”. 

Szkolny świetlicowy konkurs plastyczny „Zawody moich rodziców”. 

Warsztaty z doradcą zawodowym w klasie 7 „Jak zaplanować przyszłość 

edukacyjno- zawodową”. 

Warsztaty z doradcą zawodowym dla uczniów klasy 8 „Zawody przyszłości”. 

Zajęcia z wychowawcą dla uczniów klas 4-6 „Odlotowy zawód” 



 

Szkoła Podstawowa nr 22 w Jaworznie 

 Zajęcia w klasach I - III: „Rozwijamy zainteresowania zawodoznawcze”, „Poznaję siebie, „Moje 

mocne i słabe strony”, „Sztuka autoprezentacji”. 

 Zajęcia wychowawcą w klasach IV – VI: „Uczę się pracować w zespole zadaniowym”. 

 Audycja przez radiowęzeł. 

 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Jaworznie 

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 pielęgniarka szkolną dot. samooceny stanu zdrowia psychicznego i fizycznego dla klasy 4 

i 6. 

Świetlicowy szkolny konkurs plastyczny „Poznaję zawody” dla klas 1, 2, 3 SP nr 9. 

Zajęcia z doradcą zawodowym dla kl. 8. - " Jak to jest być grafikiem komputerowym?" 

Spotkanie z policjantem - klasa 1 i przedszkole. 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie 

 "Świat zawodów" - warsztaty wychowawców kl.1 – 6 

 

Szkoła Podstawowa nr 18 w Jaworznie 

 "Świat zawodów"-warsztaty wychowawców kl.1 - 6. 



 

Zbiorcze informacje na temat OTK w Jaworznie: 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie 

https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-

doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/ 

https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/ 

 

 

https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6213/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery.html
https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6234/xii_ogolnopolski_tydzien_kariery_za_nami.html
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,126,pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ppp.jaworzno.edu.pl/art,117,otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery-pod-haslem-doradzamy-zawodowo-wybieramy-odlotowo-w-jaworznie
https://ckz.jaworzno.edu.pl/pierwsze-podsumowanie-realizacji-otk-w-jaworznie/
https://ckz.jaworzno.edu.pl/otk-czyli-xii-ogolnopolski-tydzien-kariery/

