
 

Województwo Małopolskie w latach 2016-2021 realizuje projekt pozakonkursowy 
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Projekt wdrażany jest  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 10. 
Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, 
poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.  Jednym z parterów 
projektu jest Gmina Chełmiec – realizująca zadanie w wyznaczonych placówkach, między 
innymi w Szkole Podstawowej w Paszynie.  

 

Funkcjonowanie SPInKI czyli Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w roku szkolnym 
2017/18 

 Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich 
zainteresowaniami i możliwościami w oparciu o prowadzone warsztaty w klasie II i 
III gimnazjum. Zajęcia te miały na celu analizowanie swoich cech osobowości w 
aspekcie wyboru zawodu oraz przygotowanie uczniów do samodzielnego i 
aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwijanie umiejętności 
rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu 
swojej drogi zawodowej 

 Na indywidualnych rozmowach doradczych czy konsultacjach opracowane zostały 
dla uczniów klasy III gimnazjum Indywidualne Programy Doradcze – a ich wręczenia 
dokonała pani dyrektor Barbara Chronowska 30 kwietnia 2018 

 Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania 
poprzez udział w projektach mających na celu dostarczanie informacji o zawodach, 
wymaganiach rynku pracy i o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 
Uczniowie klas III brali udział w spotkaniach zawodoznawczych z przedstawicielami 
zawodów m.in. w firmie KALMAR – gdzie poznali takie zawody jak stolarz, tapicer, 
krawcowa; spotkali się z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień 
uzyskując informację nt. szkolnictwa zawodowego oraz z przedstawicielami 
sądeckich szkół. Wzięli również udział w Targach Edukacyjnych w Nowym Sączu 
oraz w Festiwalu Zawodów w Krakowie. 

 Kształtowanie wśród uczniów  szacunku do pracy i gromadzenie wiedzy na temat 
zawodów poprzez tworzenie teczek w formie porfolio na temat wybranego zawodu i 
drogi edukacyjnej prowadzącej do niego. 

SPInKi działają w oparciu o program przygotowany przez Partnera koncepcyjno-
merytorycznego projektu  - Centrum Psychologii i Pedagogiki Politechniki Krakowskiej  

Od 21 maja do 15 czerwca odbędzie się rekrutacja wśród uczniów klasy 7. Regulamin 
zamieszczony jest na stronie szkoły 


