
Szkolny Ośrodek Kariery powstał 1 grudnia 2003 r. w ramach realizacji projektu "Program 
Aktywizacji Zawodowej Absolwentów - Pierwsza Praca", dofinansowanego przez 
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 
 
Celem głównym SzOK-u jest: 

• propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat planowania i realizacji kariery 
zawodowej, 

• przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy, 
• przygotowanie uczniów do świadomego podejmowania decyzji dotyczących 

przyszłego zawodu, kierunku    dalszego kształcenia, 
• zapoznanie z podstawami prawa pracy, 
• promowanie postaw przedsiębiorczych, 
• wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru kierunku 

kształcenia i zawodu. 

        
Nasz Szkolny Ośrodek Kariery dysponuje: 

• informatorami o zawodach 
• informatorami o wyższych uczelniach 
• opisami zawodów 
• informacjami o lokalnym rynku pracy 
• testami badającymi predyspozycje zawodowe 
• narzędziami i metodami do planowania kariery 
•  informacjami o możliwych ścieżkach kariery 

 
Oferujemy młodzieży stały dostęp do biblioteczki tematycznej oraz publikacji dotyczących 
prawa pracy, wyboru przyszłego zawodu. 
Uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych organizowanych przez szkolnego doradcę 
zawodowego. 
 
Zakres tematyczny warsztatów: 

• Jak napisać CV i list motywacyjny? 
• Jak zachować się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej? 
• Gdzie szukać ofert pracy? 
• Jakie cechy i umiejętności są najbardziej pożądane przez pracodawców? 
• Jak wygląda rynek pracy w Unii Europejskiej? 

Szkolny Ośrodek Kariery organizuje również: 

• Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości 
• Ogólnopolski Tydzień Kariery 
• Pracę wolontaryjną na rzecz dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 

 



Odbiorcami naszych usług są zarówno uczniowie jak i rodzice. Szkolny doradca udziela 
porad indywidualnych dla uczniów, prowadzi zajęcia grupowe, zajęcia warsztatowe, promuje 
nowoczesne, całożyciowe poradnictwo zawodowe w obszarach edukacji i pracy. 
 
Szkolny Ośrodek Kariery w ZS w Wojkowicach stale współpracuje z instytucjami rynku 
pracy: Powiatowymi Urzędami Pracy, agencjami pracy, Młodzieżowymi Biurami Pracy 
OHP, Biurami Karier, pracodawcami prywatnymi oraz Śląską Wojewódzką Komendą OHP. 
 
Współczesny rynek edukacji przybliżany jest młodzieży poprzez aktywny udział w 
Ogólnopolskich Targach Edukacyjnych (odbywają się corocznie w Katowicach) oraz Salonie 
Maturzystów. Dla uczniów klas programowo najwyższych organizowane są warsztaty 
aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradców PUP oraz MBP. 
 
Uczniowie ZS biorą udział w Targach Edukacji i Pracy organizowanych dla młodzieży przez 
Młodzieżowe Biura Pracy OHP. 
 
Nasi uczniowie biorą udział w organizowanych przez Szok zajęciach zawodoznawczych 
(godziny wychowawcze) oraz zajęciach warsztatowych (zajęcia pozalekcyjne). Realizowane 
są projekty edukacyjne z zakresu edukacji ekonomicznej i szeroko rozumianej 
przedsiębiorczości (aplikujemy o dotacje finansowe do NBP) Celem w/w zajęć jest 
kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży a także przybliżenie zasad tworzenia i 
funkcjonowania własnej firmy. 
 
Od początku działalności SzOK współpracuje z Fundacją Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości w Warszawie, realizując programy skierowane do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Każdego roku przystępujemy do kolejnych edycji Ogólnopolskiego 
Dnia Przedsiębiorczości. Współpracujemy z wieloma firmami i instytucjami, które oferują 
nam miejsca stażowe dla naszych uczniów. Biorąc udział w „Dniu Przedsiębiorczości”, 
młodzi ludzie mają możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, 
zapoznania się w praktyce z jego specyfiką oraz pozyskania informacji o wymaganym 
wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania. W 
ostatniej edycji zaproszenie do współpracy przyjęło 42 firmy i instytucje, oferując nam ponad 
200 miejsc stażowych. 
 
Szkolny Ośrodek Kariery współpracuje również ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych 
i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, przystępując każdego roku do ogólnopolskiego 
programu „Ogólnopolski Tydzień Kariery” , który ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i 
lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. 
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery było  
„PORADNICTWO KARIERY DLA KAŻDEGO UCZNIA!” 
 
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy, od kilku już lat SzOK w ZS w 
Wojkowicach jest organizatorem Targów Pracy dla lokalnej społeczności oraz Targów 
Pracy Sezonowej dla młodzieży z całego powiatu będzińskiego. Każdego roku 
przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem. Swoje oferty prezentują PUP-y, MBP 
OHP, agencje rynku pracy oraz pracodawcy prywatni. Na ostatnich Targach 
zaprezentowanych zostało 202 oferty pracy i ponad 700 miejsc pracy. W czasie Targów nasi 
uczniowie mają możliwość bezpośrednich kontaktów z pracodawcami oraz przedstawicielami 
agencji rynku pracy. Organizowane są również zajęcia warsztatowe „Jestem przedsiębiorczy 
na rynku pracy” 



 
Realizując zadania związane z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych młodzieży, Zespół 
Szkół w Wojkowicach jest organizatorem Forum Przedsiębiorczości. Jest to 
przedsięwzięcie cykliczne o charakterze lokalnym, skierowane do młodzieży, pracodawców 
oraz przedstawicieli instytucji finansowych i rynku pracy. Odbyło się już VI edycji Forum 
Przedsiębiorczości. 
 
Szkolny Ośrodek Kariery w Zespole Szkół w Wojkowicach, promuje również ideę 
wolontariatu . W Szok-u działa Szkolne Centrum Wolontariatu. 
 
Wolontariusze kierując się kodeksem Etycznym Wolontariusza realizują wiele działań min: 
współpracują z Hospicjum Fundacji Onkologicznej „Pro Salute”, organizują świąteczne 
zbiórki darów na rzecz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, zostali wolontariuszami 
„Szlachetnej paczki”, przygotowywali paczkę dla jednej z rodzin, organizowali happeningi 
żonkilowe pozyskując w ten sposób środki na rzecz ludzi chorych w hospicjum. 
 
Biorąc pod uwagę szerokie spektrum działań związanych z przygotowaniem młodzieży 
do wejścia na rynek edukacji i pracy jakie prowadzone są w naszej szkole, 
przystąpili śmy również do programu FMP, ubiegając się o Certyfikat Jakości „Szkoła 
Przedsiębiorczości”. Nasze działania w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych 
uczniów, dbałości o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej 
edukacji ekonomicznej i finansowej, uzyskały akceptację Komisji Certyfikacyjnej oraz 
wizytuj ących naszą szkołę przedstawicieli Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, i 
tym samym znaleźliśmy się  w zaszczytnym gronie najlepszych szkół w Polsce, które 
otrzymały Certyfikat Jako ści „Szkoła Przedsiębiorczości”  
  

Jeżeli chcesz poznać tajniki swojej przyszłej kariery zawodowej - wstąp do nas! 

  

SzOK otwarty jest codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00 
  

Szkolny Ośrodek Kariery w Zespole Szkół w Wojkowicach zaprasza !!!  
  

Lidia Musiał 

Szkolny doradca zawodowy 

 


