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PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego oraz psychologiczno-

pedagogicznego wsparcia ucznia określają: 

 

❖ Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325); 

❖ Wydane na podstawie: Prawo oświatowe, art. 47 ust. 1 pkt 5 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2018 r. poz. 1647) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2019 poz. 323) – wchodzi w życie 

01.09.2019 r. 

❖ Wydane na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 11 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532, z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2019 poz. 322) – wchodzi w życie 01.09.2019 r. 

❖ Wydane na podstawie: Karta Nauczyciela, art. 42 ust. 7b 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1601) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2019 poz. 1322) 
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Plan Pracy Doradcy Zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 uwzględnia w tematyce prowadzonych zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów – treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla branżowych szkół I stopnia (załącznik nr 4 do 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12.02.2019 w sprawie doradztwa zawodowego) oraz treści programowe z zakresu doradztwa 

zawodowego dla techników (załącznik nr 6 tegoż rozporządzenia) . 

 

Grupa docelowa: 

 

Grupą osób, która powinna odnieść korzyści z podejmowanych działań doradczych są uczniowie, rodzice, słuchacze oraz nauczyciele Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie. Niniejszy plan pracy doradcy zawodowego bierze pod 

uwagę potrzeby wszystkich uczniów Technikum Mechanicznego, Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1 oraz uczestników 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Uczniowie i ich rodzice, słuchacze, nauczyciele korzystają z usług doradztwa edukacyjno-zawodowego 

(w tym informacji edukacyjno-zawodowej) na zasadzie dobrowolności. 

 

Cele ogólne: 

 

1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego; 

2. opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, 

psychologami lub pedagogami, programu realizacji doradztwa zawodowego, który uwzględnia wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji; 

3. wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie 

realizacji działań określonych w programie realizacji doradztwa zawodowego, który uwzględnia wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego; 

4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie 

informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

5. realizowanie działań wynikających z programu realizacji doradztwa zawodowego, który uwzględnia wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego. 

6. realizowanie zadań i działań doradcy zawodowego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmujących: 

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu 

kształcenia i kariery zawodowej; 

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 
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c) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z 

uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

d) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 

e) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu; 

f) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

 

ADRESAT ZADANIA CELE OPERACYJNE TERMIN REALIZACJI  

 

UWAGI 

PRACA SAMODZIELNA Organizacja stanowiska pracy. wrzesień 2021  

Aktualizacja wyposażenia gabinetu doradcy 

zawodowego w dostępne pomoce i materiały. 

cały rok szkolny 2021/2022  

Opracowanie Planu Pracy doradcy zawodowego na rok 

szkolny 2021/2022. Przedstawienie Planu do 

zatwierdzenia dyrektorowi Centrum. 

wrzesień 2021  

Aktualizacja Programu nauczania na zajęciach z zakresu 

doradztwa zawodowego w Technikum Mechanicznym i   

Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia nr 1, które 

wchodzą w skład Lubelskiego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w 

Lublinie wraz z rozkładami zajęć uwzględniającymi 

efekty kształcenia 

wrzesień 2021  

Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy 

doradcy zawodowego poprzez uczestnictwo w 

konferencjach, seminariach szkoleniowych oraz 

warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego i 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

cały rok szkolny 2021/2022  

Analizowanie potrzeb doradczych uczniów, słuchaczy, 

nauczycieli, konsultacje z Dyrekcją Centrum, 

pedagogami, nauczycielami, uczniami i słuchaczami 

cały rok szkolny 2021/2022  
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Centrum, lokalnym pracodawcami i przedstawicielami 

Instytucji Rynku Pracy 

Systematyczne gromadzenie i aktualizacja informacji 

edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego 

poziomu kształcenia w tym szczególnie informacji 

zawodowych w ujęciu branżowym; aktualizowanie 

szkolnej bazy informacji o zawodach i kwalifikacjach, 

gromadzenie i udostępnianie informacji o zadaniach 

doradcy zawodowego oraz lokalnym rynku pracy za 

pośrednictwem strony internetowej placówki, 

gromadzenie i aktualizowanie w Szkolnym Ośrodku 

Kariery materiałów dotyczących egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, matury oraz 

materiałów dotyczących informacji edukacyjnej i 

zawodowej. 

 

cały rok szkolny 2021/2022  

Wzbogacanie wyposażenia warsztatu pracy doradcy 

zawodowego o nowe metody i narzędzia, gromadzenie 

niezbędnych narzędzi, programów multimedialnych, 

materiałów oraz literatury, aktualizowanie biblioteczki 

poradnictwa zawodowego. 

 

cały rok szkolny 2021/2022  

Sporządzanie sprawozdań z pracy doradcy zawodowego 

celem przedstawienia rezultatów Dyrekcji i całej Radzie 

Pedagogicznej. Informowanie o usługach doradczych 

oferowanych w placówce. 

 

cały rok szkolny 2021/2022  

Planowanie, organizowanie i realizowanie działalności 

informacyjno-doradczej LCKZiU w zakresie kształcenia 

zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych 

prowadzonych przez LCKZiU 

 

cały rok szkolny 2021/2022  
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Aktualizowanie według potrzeb materiałów 

informacyjno-reklamowych dotyczących oferty 

kształcenia zawodowego w LCKZiU  

cały rok szkolny 2021/2022  

Promocja oferty edukacyjnej Technikum Mechanicznego 

i Branżowej Szkoły Wielozawodowej I Stopnia w 

szkołach podstawowych podczas spotkań z uczniami i 

ich rodzicami  

październik 2021 – kwiecień 

2022 

 

Tworzenie i systematyczne aktualizowanie w oparciu o 

analizę dostępnych zasobów (w tym zasobów 

internetowych) bazy ofert pracy powiązanych z 

kwalifikacjami i zawodami kształconymi w LCKZiU 

cały rok szkolny 2021/2022  

Bieżące, systematyczne i rzetelne prowadzenie 

dokumentacji szkolnej 

cały rok szkolny 2021/2022  

Wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora 

wchodzących w zakres działalności statutowej LCKZiU 

cały rok szkolny 2021/2022  

PRACA Z UCZNIAMI Promocja działań doradcy zawodowego (materiały 

drukowane, informacja na stronie www szkoły, 

indywidualne rozmowy), zapoznanie uczniów i 

słuchaczy LCKZiU z ofertą doradcy zawodowego.  

 

wrzesień, październik 2021  

Diagnozowanie oczekiwań i zapotrzebowania uczniów 

na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej (badania 

ankietowe). 

wrzesień, październik 2021  

Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego     

(o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy) w 

wymiarze wynikającym z ramowych planów nauczania  

w Technikum Mechanicznym (klasy 2TA, 2TB, 2TC, 

2TI) i Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia nr 1 

(klasa 3BA, 3BB) wchodzących w skład Lubelskiego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. 

K. K. Baczyńskiego w Lublinie  

wrzesień 2021 – grudzień 

2021 
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Udostępnianie uczniom informacji edukacyjnych i 

zawodowych właściwych dla danego poziomu 

kształcenia, w tym szczególnie: informacja branżowa 

dotycząca branży: mechanicznej, elektroniczno-

mechatronicznej, poligraficznej, teleinformatycznej, 

ogrodniczej i motoryzacyjnej w regionie (kompetencje 

niezbędne w branży, typowe profile kompetencyjne w 

branży, opis kluczowych zawodów i specjalności w 

branży, kształcenie i możliwości rozwoju zawodowego 

w branży, ścieżki rozwoju zawodowego w branży, 

możliwości dokształcania i doskonalenia zawodowego w 

branży, perspektywy rozwoju branży w województwie, 

typowe formy zatrudnienia oraz przedsiębiorczość w 

branży, znaczący pracodawcy w branży w 

województwie), instytucje rynku pracy (ich usługi i 

instrumenty rynku pracy), 

 

cały rok szkolny 2021/2022  

Prowadzenie na godzinach wychowawczych i godzinach 

doraźnych zastępstw grupowych zajęć z zakresu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego związanych m.in. z 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej z 

uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów na 

poszczególnych poziomach kształcenia 

cały rok szkolny 2021/2022  

Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla uczniów 

związanych z samopoznaniem oraz procesem przejścia 

uczniów ze szkoły na rynek pracy, udzielanie 

indywidualnych konsultacji uczniom i słuchaczom 

LCKZiU z zakresu doradztwa osobistego, edukacyjnego 

oraz pomocy w planowaniu kariery zawodowej, 

kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: 

pedagogów i psychologów zatrudnionych w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

cały rok szkolny 2021/2022  



 7 

Informowanie uczniów i słuchaczy o programach 

unijnych i motywowanie ich do uczestnictwa w 

projektach unijnych. 

cały rok szkolny 2021/2022  

Organizowanie w Centrum spotkań dla uczniów klas 

programowo najwyższych Technikum Mechanicznego 

(słuchaczy KKZ) z pracodawcami, przedstawicielami 

szkół wyższych oraz instytucji rynku pracy (urzędy 

pracy, agencje pośrednictwa pracy) 

cały rok szkolny 2021/2022  

Prowadzenie analiz i tworzenie raportów dotyczących 

losów absolwentów LCKZiU  

 

cały rok szkolny 2021/2022  

Organizowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych 

dla uczniów LCKZiU w zakresie potrzeb i zmian 

zachodzących na lokalnym, krajowym i europejskim 

rynku pracy 

cały rok szkolny 2021/2022  

WSPÓŁPRACA                      

Z RODZICAMI 

Promocja działań doradcy zawodowego (materiały 

drukowane, informacja na stronie www szkoły, 

indywidualne rozmowy), prezentacja założeń pracy 

informacyjno – doradczej Centrum na rzecz uczniów, 

zapoznanie rodziców uczniów LCKZiU z ofertą doradcy 

zawodowego. 

wrzesień, październik 2021  
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Udostępnianie rodzicom informacji edukacyjnych i 

zawodowych w tym szczególnie: przedstawienie 

aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej dla absolwentów 

Centrum, informacja branżowa dotycząca branży: 

mechanicznej, elektroniczno-mechatronicznej, 

poligraficznej, teleinformatycznej, ogrodniczej i 

motoryzacyjnej w regionie (kompetencje niezbędne w 

branży, typowe profile kompetencyjne w branży, opis 

kluczowych zawodów i specjalności w branży, 

kształcenie i możliwości rozwoju zawodowego w 

branży, ścieżki rozwoju zawodowego w branży, 

możliwości dokształcania i doskonalenia zawodowego w 

branży, perspektywy rozwoju branży w województwie, 

typowe formy zatrudnienia oraz przedsiębiorczość w 

branży, znaczący pracodawcy w branży w 

województwie), przedstawienie możliwości zatrudnienia 

na lokalnym i regionalnym rynku pracy 

cały rok szkolny 2021/2022  



 9 

Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców z 

zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i informacji 

zawodowej w tym szczególnie informacji dotyczących 

potrzeb i oczekiwań pracodawców w województwie 

lubelskim, monitoringu ofert pracy w województwie 

lubelskim, planów i losów zawodowych absolwentów 

szkół średnich i uczelni wyższych w województwie 

lubelskim, analizy wojewódzkiego rynku pracy - 

diagnoza i prognoza, kompleksowej analizy zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych w województwie 

lubelskim, w razie potrzeby indywidualna praca z 

rodzicami uczniów (wsparcie rodziców w procesie 

podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych 

przez ich dzieci), indywidualna praca z rodzicami 

uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, 

emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne przy 

współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną). 

cały rok szkolny 2021/2022  

WSPÓŁPRACA                      

Z NAUCZYCIELAMI 

Promocja działań doradcy zawodowego (materiały 

drukowane, informacja na stronie www szkoły, 

indywidualne rozmowy) 

cały rok szkolny 2021/2022  

opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, 

w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się 

oddziałami, nauczycielami specjalistami, nauczycielami 

przedmiotów ogólnych, nauczycielami przedmiotów 

zawodowych, nauczycielami biblioteki programu 

realizacji doradztwa zawodowego, który uwzględnia 

wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w 

LCKZiU oraz koordynacja jego realizacji 

wrzesień 2021  

wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli 

wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji 

działań określonych w programie realizacji WSDZ 

cały rok szkolny 2021/2022  
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koordynowanie działalności informacyjno-doradczej 

realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, 

aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i 

zawodowych właściwych dla danego poziomu 

kształcenia oraz udostępnianie nauczycielom informacji 

edukacyjnych i zawodowych dostępnych w Szkolnym 

Ośrodku Kariery w tym szczególnie informacji 

branżowych oraz opracowań i analiz Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Lublinie 

cały rok szkolny 2021/2022  

Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla nauczycieli 

z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i 

informacji zawodowej 

cały rok szkolny 2021/2022  

Współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w 

tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego (m.in. w zakresie 

potrzeb i zmian zachodzących na lokalnym, krajowym i 

europejskim rynku pracy), udział w spotkaniach zespołu 

wychowawczego; 

cały rok szkolny 2021/2022  

Udział w spotkaniach oraz wspólne z innymi 

nauczycielami planowanie i realizacja działań Zespołu 

ds. Promocji Szkoły 

cały rok szkolny 2021/2022  

Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

cały rok szkolny 2021/2022  

 WSPÓŁPRACA 

ZEWNĘTRZNA 

Współpraca z instytucjami wspierającymi 

wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc 

uczniom i rodzicom, w szczególności z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi (w tym z poradniami 

specjalistycznymi) w zakresie doskonalenia własnego 

warsztatu pracy, wsparcia merytorycznego, realizowania 

celów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

cały rok szkolny 2021/2022  
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Współpraca z instytucjami rynku pracy (w tym 

szczególnie promocja usług i instrumentów rynku pracy, 

promocja oferty kursowej LCKZiU, analizy i diagnozy 

dotyczące regionalnego rynku pracy, potrzeby i 

oczekiwania pracodawców w województwie lubelskim, 

monitoring ofert pracy w województwie lubelskim, 

plany i losy zawodowe absolwentów szkół średnich i 

uczelni wyższych w województwie lubelskim, 

wszechstronna analiza wojewódzkiego rynku  

pracy - diagnoza i prognoza, kompleksowa analiza 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 

województwie lubelskim), realizowanie celów z zakresu 

doradztwa zawodowego przy ich współudziale. 

cały rok szkolny 2021/2022  

Współpraca z pracodawcami (w tym szczególnie 

aktualizacja bazy absolwentów LCKZiU, wycieczki 

zawodoznawcze dla uczniów), realizowanie celów z 

zakresu doradztwa zawodowego przy ich współudziale. 

cały rok szkolny 2021/2022  

Współpraca ze szkołami podstawowymi (w tym 

szczególnie promocja oferty edukacyjnej LCKZiU) 

wrzesień 2021– kwiecień 

2022 

 

 

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego (w 

tym szczególnie promocja usług informacji zawodowej i 

doradztwa zawodowego w szkołach oraz dobrych 

praktyk w tym zakresie, doskonalenie kwalifikacji 

nauczycieli realizujących w szkołach zadania z zakresu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego), realizowanie 

celów z zakresu doradztwa zawodowego przy ich 

współudziale. 

cały rok szkolny 2021/2022  

Współpraca z uczelniami wyższymi (w tym szczególnie 

promocja oferty edukacyjnej uczelni wyższych, 

promocja oferty kursowej LCKZiU, analizy dotyczące 

losów absolwentów regionalnych uczelni wyższych), 

cały rok szkolny 2021/2022  
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realizowanie celów z zakresu doradztwa zawodowego 

przy ich współudziale. 

 

 

Proponowana tematyka zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych i godzinach doraźnych 

zastępstw obejmuje treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla branżowej szkoły I stopnia i technikum - określone w załączniku 

nr 4 i załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego, pozwalające 

uzyskać efekty uczenia się w 4 obszarach:  

           1. Poznanie własnych zasobów 

           2. Świat zawodów i rynek pracy 

           3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

           4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Na potrzeby realizacji przez doradcę zawodowego tych zajęć oraz programu nauczania na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego (o których 

mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy) w Technikum Mechanicznym (klasa 2TA, 2TB, 2TC, 2TI) i Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia 

nr 1 (klasa 3BA, 3BB) będą wykorzystywane zasoby dydaktyczne gromadzone i aktualizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 

na stronie www.doradztwo.ore.edu.pl oraz publikacje dostępne na stronie www.euroguidance.pl 

Na potrzeby realizacji przez doradcę zawodowego tych zajęć oraz programu nauczania na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego w 

Technikum Mechanicznym, będzie również wykorzystywany opracowany na szkolnej platformie moodle "e-nauczanie Lubelskie Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego" - autorski kurs "Doradztwo Kariery" dla uczniów. 
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