
Zadania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie 

w obszarze poradnictwa i doradztwa zawodowego  
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie zapewnia pomoc m.in. 

w wyborze zawodu i kierunku kształcenia, planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej i 

przygotowaniu do aktywnego wejścia młodzieży na rynek pracy. Jednocześnie działania 

doradcze są realizowane we współpracy z rodzicami i nauczycielami.  

Drodzy uczniowie, jeżeli macie problemy decyzyjne z wyborem zawodu i szkoły 

ponadgimnazjalnej bądź inne zapytania odnośnie planowania kariery zawodowej serdecznie 

zapraszam do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.  

Świadczona pomoc w Poradni jest dobrowolna, dyskretna i nieodpłatna. 
 

Adres instytucji:  
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ślesinie, 

Filia w Koninie 

ul. Poznańska 74 

62-510 Konin 

Doradca Zawodowy: Edyta Zielińska 

Dyżury: wtorek – środa  

Telefon: 63 243 03 78 
 

Powyższe zadania realizowane są w trzech obszarach: 

1. Poradnictwo zawodowe prowadzone dla uczniów:  

- udzielanie porad w zakresie poznania własnej osobowości, określenia preferencji 

zawodowych i innych istotnych cech przy podejmowaniu decyzji szkolnych i zawodowych 

- udzielanie informacji o zawodach, ścieżkach kształcenia w różnych typach szkół 

ponadgimnazjalnych oraz aktualnej sytuacji na rynku pracy 

- udzielanie indywidualnych porad zawodowych w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, 

kierunku studiów a także w podejmowaniu decyzji zawodowych 

- wspieranie w opracowywaniu indywidualnego planu działania w karierze edukacyjno- 

zawodowej 

- autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki 

wybieranego zawodu 

- udzielanie specjalistycznej pomocy osobom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru 

zawodu oraz niezdecydowanym w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych 

- zajęcia grupowe w formie warsztatów zawodoznawczych aktywizujące, przygotowujące do 

świadomego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej  

- inspirowanie do poznawania kierunków kształcenia i wymagań edukacyjnych w szkołach 

ponadgimnazjalnych  

- przygotowywanie do procesu reorientacji, mobilności zawodowej i radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych 



2. Poradnictwo zawodowe prowadzone dla rodziców: 

- wspieranie w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci 

- udzielanie informacji o zawodach, potrzebach rynku pracy, możliwości uzyskania 

kwalifikacji zawodowych w systemie poza oświatowym  

- zajęcia psychoedukacyjne wprowadzające w problematykę prawidłowego wyboru zawodu  

i kierunku dalszego kształcenia ich dzieci  

- indywidualne porady, konsultacje dla rodziców uczniów z problemami zdrowotnymi, 

decyzyjnymi, emocjonalnymi, rodzinnymi itp. 

- włączanie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań informacyjnych 

szkoły 

- udzielanie konsultacji, mediacji i innych form pomocy w zależności od potrzeb środowiska 

 

3. Poradnictwo zawodowe prowadzone dla nauczycieli:  

- wspomaganie w zakresie orientacji i doradztwa zawodowego w szkole  

- koordynowanie działalności informacyjno-doradczej   

- wspieranie w realizacji treści programowych z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego 

realizowanych w ramach lekcji wychowawczych i innych przedmiotów szkolnych 

- wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą  

- wspieranie działań mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia  
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Informacje zaczerpnięto ze strony internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Ślesinie (www.ppp.konin.pl) 


