
Porozumienie 

pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku 

a Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Kraj. 

w zakresie współpracy przy podejmowaniu działań wzmacniających aktywność zawodową 

uczniów w kierunku wyboru kształcenia, wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej. 

§1 

Porozumienie zostało zawarte w dniu 30.06.2012 r. pomiędzy: 

1. Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, reprezentowanym przez Dyrektora - Pana 

Radosława Świekatowskiego 

a 

2. Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Kraj., reprezentowanym przez Dyrektora -

Panią Marlenę Płotecką działającą z upoważnienia Starosty Strzeiecko-

Drezdeneckiego 

§2 

Porozumienie dotyczy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. 

§3 

Porozumienie ma na celu udzielenie pomocy uczniom ZSP w osiągnięciu możliwie 
najlepszego poziomu dostosowania zawodowego z punktu widzenia społeczno-
ekonomicznego. 

§4 

Celem nadrzędnym jest aktywizacja zawodowa uczniów ZSP. W ramach tej aktywizacji 
pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku i pracownicy Urzędu Pracy 
organizować będą warsztaty/zajęcia z zakresu doradztwa i rozwoju zawodowego. 

Proponowane tematy warsztatów/zajęć grupowych: 

1. Odkrywanie własnych umiejętności, możliwości, predyspozycji zawodowych -

warsztat samopoznania. 

2. Komunikacja interpersonalna w procesie poszukiwania pracy. 

3. Autoprezentacja - przygotowanie do rozmowy z pracodawcą. 

4. Ćwiczenia z zakresu rozmów kwalifikacyjnych, rodzaje rozmów kwalifikacyjnych -

symulacje rozmowy z pracodawcą. 

5. Metody poszukiwania pracy, analiza ofert pracy. 



6. Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych - cv i list motywacyjny. 

7. Formy zatrudnienia. 

8. Rynek pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim. 

9. Zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy. 

§5 

Strony zgodnie ustalają, że porozumienie obowiązuje od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. 

§6 

Każdorazowa zmiana porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§7 

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze stron. 
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