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PROGRAM SZKOLNEJ KONFERENCJI – VI EDYCJA  

„Nauka – edukacja – rynek pracy w perspektywie zmian 

we współczesnym świecie” 21.10.2019r. w ramach której jest: 

- Ogólnopolski Tydzień Kariery 

- Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 

Uczestniczą: 

 uczniowie kl. VIII szkoły podstawowej 

uczniowie BSI,  

nauczyciele 

rodzice 

pracodawcy 

 przedstawiciele instytucji rynku edukacji i pracy 

Cel konferencji: poznanie zmian w przepisach prawa i bhp, 

przybliżenie informacji o zewnętrznych egzaminach zawodowych, 

kształtowanie wiedzy i umiejętności radzenia sobie ze specjalnymi 

trudnościami edukacyjnymi, dysleksją, poznanie systemu 

kształcenia dualnego i ustawicznego, zapoznanie zawodoznawcze, 

poinformowanie uczniów o kompetencjach, talentach, pasjach, 

predyspozycjach w planowaniu przyszłej ścieżki edukacyjno – 

zawodowo – osobistej oraz przybliżenie oferty edukacyjnej 

ułatwiającej podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowej 
człowieka we współczesnych realiach rynku edukacji i pracy. 
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 PROGRAM              

21.10.2019R. 
 

Godz. 

8.00 – 

9.00 

Spotkanie informacyjne dla pracodawców, nauczycieli, uczniów BSI, rodziców – 

Młodociani pracownicy-bezpieczny start.  

Program edukacyjny Kultura bezpieczeństwa  

– starszy inspektor pracy główny specjalista - Państwowa Inspekcja Pracy                      

w Piotrkowie Trybunalskim. 

Godz. 

8.35 – 

9.00 

Rejestracja uczestników ze szkół podstawowych – zapoznanie uczniów klas VIII                    

z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie. 

Godz. 

9.00 – 

9.10 

Państwowy Zewnętrzny Egzamin Zawodowy - wyniki z egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów w systemie dziennym w szkole 

zawodowej w ZSCKU w Sulejowie z ostatnich trzech lat informacja                               

dla pracodawców, rodziców, nauczycieli, uczniów BSI  i zaproszonych gości 

– wicedyrektor – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie. 

Godz. 

9.10 – 

9.30 

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji informacja dla pracodawców, rodziców 

nauczycieli, uczniów BSI i zaproszonych gości 

– pedagog Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piotrkowie 

Trybunalskim. 

Godz. 

9.30 – 

9.50 

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji informacja dla pracodawców, 

rodziców, nauczycieli, uczniów BSI i zaproszonych gości 

– pedagog Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piotrkowie 

Trybunalskim. 

Godz. 

9.50 – 

10.10 

 

Przerwa 
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10.10 - przejście do sal na spotkania grupowe 

uczniowie kl. VIII przydzielone sale  nr 30, 37, 38 i nauczyciele sala nr 35 

uczniowie kl. Ia BSI – zajęcia sala 17 

uczniowie kl. Ib, II i II BSI – zajęcia sala 24 

Godz.  

10.15 – 

11.00 

Spotkania w grupach: 

uczniowie kl. VIII przydzielone sale nr 30, 37, 38 i nauczyciele sala nr 35 

uczniowie kl. Ia BSI – zajęcia sala 17 

uczniowie kl. 1b, 2, 3 BSI – zajęcia sala 24. 

11.00 – 

11.15 

Przejście wszystkich uczestników na spotkanie przy sali nr 8 

pracodawców, rodziców, nauczycieli, uczniów BSI i zaproszonych gości. 

11.15 – 

11.20 

CeiPM OHP dla młodzieży i pracodawców  

– doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju – Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim. 

11.20 – 

11.25 

CIiPKZ usługi i oferta WUP 

- doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej               

w Piotrkowie Trybunalskim. 

11.25 – 

12.00 

Pasja, profesja, powołanie OTK. Szkoła ponadpodstawowa – oferta i zmiany                 

w kształceniu zawodowym  

- pedagog doradca zawodowy - ZSCKU w Sulejowie. 

Godz. 

12.00 –

12.15 

Całożyciowe kształcenie - 

multimedia z doradztwa zawodowego. 

Godz. 

12.15 – 

12.30 

Stypendium Starosty Powiatu Piotrkowskiego  

podsumowanie spotkania 

 - dyrektor , wicedyrektor i pedagog doradca zawodowy- ZSCKU w Sulejowie. 

 


