
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 

Centrum Informacji Zawodowej 
Specjalistyczna Poradnia  

Psychologiczno-Pedagogiczna 



Nasze atuty: 

  

• 25 lat doświadczenia  
w doradztwie zawodowym  

i w pracy z dziećmi i młodzieżą 
 

• szeroki wachlarz narzędzi badawczych 
 

• wyspecjalizowana kadra pedagogiczna 
 

• przyjazna atmosfera 

 



Pomożemy w: 

• określeniu predyspozycji zawodowych  
(np. temperamentu, osobowości, 

zainteresowań, stylu radzenia sobie ze stresem) 
 

• wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej 
 

• zdobyciu szczegółowych informacji  
o zasadach rekrutacji do szkół wyższych 

 

• wyjaśnieniu specyfiki pracy  
w konkretnych zawodach 



Co po technikum? 

Praca 
 

Szkoła policealna 
 

Kwalifikacyjne 

Kursy Zawodowe 
 

Studia 
 



Jak można skorzystać z konsultacji 
I. Ustalenie terminu konsultacji pod nr:  

34 361 93 92  lub  533 377 180 

 

II. Wybór formy konsultacji 
 

 zdalna      wizyta osobista w Poradni 

 

Świadczona przez nas pomoc  
jest nieodpłatna i nie wymaga skierowania 



Dyżur telefoniczny 

• Doradcy zawodowi pełnią dyżury telefoniczne 
będąc do dyspozycji uczniów i rodziców  
wg harmonogramu 

 
Dzień tygodnia Godziny  Nr telefonu 
Poniedziałek 14-18 533 377 180 

34 3619392 
Wtorek 14-18 533 377 180 

34 3619392 
Środa 14-18 533 377 180 

34 3619392 
Czwartek 14-18 533 377 180 

34 3619392 



Na terenie szkół ponadpodstawowych 

Organizujemy: 
•  zajęcia grupowe dla uczniów nt. rekrutacji 

na studia 
• badania (w małych grupach) predyspozycji psychologicznych do: 

- służb mundurowych,  
- zawodów społecznych, 
-zachowań przedsiębiorczych, 
oraz: 
-preferencji zawodowych i zainteresowań,  
-stylów radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

• konsultacje i porady indywidualne  
 

W roku szkolnym 2021/2022 oferta będzie modyfikowana w 
zależności od sytuacji epidemicznej w kraju i województwie 



Polecamy naszą stronę internetową 
www.http://ciz.ids.czest.pl 

Uwaga: w grudniu 2021 strona nie działa – jest przenoszona 
 na inny serwer 

Zamieszczamy tam aktualne informacje dotyczące 
m.in.:  
• oferty uczelni wyższych 
• trendów na rynku pracy 
• efektywnych sposobów szukania pracy 
• poprawności tworzenia dokumentów 

aplikacyjnych 
• zawodów w szkołach policealnych w 

Częstochowie 

http://www.http//ciz.ids.czest.pl
http://www.http//ciz.ids.czest.pl


Polecane linki 

• https://barometrzawodow.pl/modul/prognozy
-na-
plakatach?publication=county&province=12&
county=258&year=2022&form-
group%5B%5D=all 

• https://studia.pl 

• https://www.otouczelnie.pl/ 

• https://ela.nauka.gov.pl/pl 
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Koordynatorem tej szkoły po stronie 
Centrum Informacji Zawodowej jest: 

 

 

Artemia Bańkowska-Doros 

adres e-mail: 
abankowska-doros.zppp@edukacja.czestochowa.pl 

 

Godziny pracy w r. szk. 2021/2022: 

poniedziałek i czwartek: 14.00-18.00 

wtorek i środa 8.00-12.00 

piątek 10.30-14.30 

mailto:abankowska-doros.zppp@edukacja.czestochowa.pl
mailto:abankowska-doros.zppp@edukacja.czestochowa.pl
mailto:abankowska-doros.zppp@edukacja.czestochowa.pl


Jak do nas trafić? 

Znajdujemy się na I piętrze.  

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

ul. Łukasińskiego 40   42-216 Częstochowa 
 

Budynek VI Liceum Ogólnokształcącego im. H.Dąbrowskiego 



Jak do nas trafić? 
Dojazd komunikacją miejską: 



Uwzględniając objazdy 

W chwili obecnej w pobliże Poradni można 
dojechać: 

• Autobusami linii miejskich: 12, 19, 32, 35 

• Tramwajem nr 2 

 



 

ZAPRASZAMY! 


