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Szanowni Paristwo

Powiatowy Urz4d Pracy w Gnieznie zaprasza do udzialu iv og6lnopolskim
Tygodniu Kariery organizowany m przez Stowarzyszenie Doradcow Szkolnych
i Zawodowych Rzeczpospolitej polskiej.

og6lnopolski rydzieh Kariery jest realizowany w tym roku pod haslem
,,Poradnictwo zawodowe dla ka2dego ucznia". Ideq tego przedsiqwzigcia jest
wsparcie szk6l w rozr,voju uslug doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Og6lnopolski Tydziefi Kariery bqdzie realizowany przez powiatowy Urzqd
Pracy w Gnieznie, w terminie od l7 do 2l pu2dzienika. proponujemy wsparcie
w dzialaniach na rzecz planowania kariery zawodowej. pragniemy zaprosii do
skorzystania z naszej oferty uczni6w, pedagog6w, nauczycieli czyli tych,
kt6rych na co dzieri nie obejmuj4uslugi urzgdu pracy.

W dniach: l7 i 18 paildziernika

Chcemy zapozna( uczni6w z rynkiem pracy, oczekiwaniami pracodawc6w,
podstawowymi zachowani am i zwiqzany mi z poszuki waniem pracy.
Zainteresowane szkoly mogq zglaszad chpi skorzystania z nastqpuj4cych
temat6w zajgi:

l. Drogowskaz - pierwsze kroki na rynku pracy - za.igcia dla uczni6w ostatnich
klas szk6l ponadgimnazj alnych.

2. Dobry wyb6r - zapcia przygotowuj4ce do planowania kariery zawodowej
dla uczni6w szk6l ponadgimnazj alnych.

ZajEcia obejmuj q j edn4 godzinq lekcyjn4 realizowanq na terenie szkoly, kt6ra
zglosi swoje zainteresowanie. Zgloszenia przyjmujemy do 12 pa2dziemlka,
w godzinach: 8.00 do 14.00, pod numerem telefonu: 61 669 70 22



. W dniu: 17 paZdziernika -,,Klucz do kariery"

Zapraszamy nq spotkanie osoby zajmuiqce sig doradztwem zawodowyrn dla
mlodzieiry, pedagog6w szkolnych, nauczycieli. pragniemy podzieiii siq
doiwiadczeniami w prowadzeniu poradnictwa zawodoweg o oraz'naszqwiedzE
na temat rynku pracy, dominuj4cych tendencji, oczekiwari pracodawc6w.

Spotkanie odbgdzie sig w Powiatowym lJrzpdne pracy w GnieZnie
12.00, w pokoju numer 8 napafierze.
Zgloszenia przyjmujemy do 12 pu2dziernika, w godzinach od g.00 do
pod numerem telefonu: 61 669 7022

o godzinie

14.00,

W dniach: l7 do2l paidziernika -,,poradnictwo kariery dla kaZdego
uczniatt

zapraszarny na dni otwarte poradnictwa zawodowego w powiatowym urzgdzie
Pracy w Gnieznie. Oferujemy mo2liwo36 slor4rstania z 

- 
material6w

inforrnacyjnych, publikacji, filn6w zawodoanawc4ych, kwestionarius4y do
badania predyspozrycji zawodowych.

Dni otwarte bgd4 realizowane w powiatowym Ur.zEdzie pracy w Gnieznie,
w godzinach od 9.00 do 14.00, w pokoju 110 na I piEtrze.

zapraszamy klient6w indywidualnych: mlodzie2 szkoln4 nauczycieli,
pedagog6w oraz inne osoby zainteresowane tematykq poradnictwa
zawodowego.

Zpowuianiem
Dyrektor Powiatowego UrzEdu Pracy

Malg atczak
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