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1. WYMAGANIE 

 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 

 
 
 
 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
 

Targi edukacyjne 
 
 
 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

 



Pomoc gimnazjalistom w wyborze szkoły średniej,  przygotowanie do pełnienia określonych ról 
społecznych i do podejmowania odpowiedzialnych zadań społecznych. 

 
 
 
 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

 
Od 2002 roku organizujemy Targi Edukacyjne, których celem jest przybliżenie gimnazjalistom  wiedzy na 

temat szkół średnich w naszej okolicy , ich kierunków kształcenia w danym roku szkolnym, liczbie 
planowanych oddziałów i zasadami rekrutacji. Targi pozwalają także na ukierunkowanie dalszej drogi 

edukacyjnej i zawodowej. Impreza ta poszerza zakres działań podejmowanych w szkole w ramach 
preorientacji zawodowej. Targi odbywają się zawsze 21 marca (Pierwszy Dzień Wiosny)  i nie jest to 

termin przypadkowy. W  ten sposób gwarantujemy naszym uczniom bezpieczne spędzenie „dnia 
wagarowicza” i zapewniamy im czas na poznanie oferty szkół średnich przed podjęciem decyzji o dalszej 

drodze kształcenia. W imprezie uczestniczą przedstawiciele szkół średnich z powiatu ryckiego, 
puławskiego  i garwolińskiego- zazwyczaj od 9 do 12 wystawców. Są to szkoły ponadgimnazjalne z Ryk, 
Sobieszyna, Żelechowa, Żyrzyna, Dęblina, Puław, Liceum Plastyczne z Nałęczowa oraz Liceum Lotnicze z 

Dęblina. Każda szkoła średnia ma przygotowane stanowisko wystawowe oraz wyznaczony czas na 
prezentację szkoły. O kolejności prezentacji decyduje losowanie. W trakcie przerw uczniowie mogą 

odwiedzić stoiska  interesującym ich szkól, porozmawiać z ich przedstawicielami, otrzymać materiały 
informacyjne i uzyskać odpowiedź na pytania i wątpliwości.  

Ważnym punktem w przebiegu targów jest prelekcja doradcy zawodowego z  Powiatowego Urzędu Pracy 
w Rykach, która dostarcza uczniom  informacji na temat świadomego planowania kariery zawodowej, 

kryteriów wyboru zawodu, wymagań zdrowotnych, atrakcyjności poszczególnych zawodów oraz obecnej 
sytuacji na rynku pracy w Rykach i okolicy. 

Od 2005 roku  w tragach uczestniczą też gimnazjaliści z innych gimnazjów z gminy Ryki, np.: ze szkoły w 
Bobrownikach i Leopoldowa oraz z gminy Nowodwór. Należy podkreślić, że szkoły średnie chętnie 
przyjmują zaproszenie do udziału w Targach Edukacyjnych, a o ich przebiegu na bieżąco informuje  

lokalna prasa. 
 
 
 
 

 

5. EFEKTY 

 
Organizacja Targów Edukacyjnych ma wymierne efekty przede wszystkim dla uczniów, bo dzięki nim 

mogą poznać ofertę kształcenia na dany rok szkolny szkół średnich najbliższych im i tych, do których nie 
mogliby pojechać osobiście. Zapewnia im także bezpośredni kontakt z doradcą zawodowym, z 

przedstawicielami prezentowanych szkół, którzy najczęściej są naszymi absolwentami i chętnie dzielą się 
swoimi radami i spostrzeżeniami. Impreza ta jest doskonałą formą promocji szkół średnich, którzy mogą 

zaprezentować swój dorobek i osiągnięcia uczniom kilku gimnazjów równocześnie. Warto dodać, że 
forma tych spotkań poszerza ofertę działań szkoły w zakresie preorientacji zawodowej i pokazuje, że z 

powodzeniem można realizować cyklicznie działania, które postrzegane są przez odbiorców jako 
atrakcyjne. 

 
 
 
 



 

6. RADY I PRZESTROGI 

 
 

Aby zaplanowane działania przyniosły efekty, potrzebna jest współpraca ze szkołami średnimi i 
odpowiednio wczesne zaproszenie ich do udziału w tragach. Baza lokalowa szkoły zapewnia nam dużą 
salę gimnastyczną z trybunami, która na czas targów zamienia się w halę wystawową. Nie wymaga to 

dodatkowych nakładów pieniężnych tylko ustawienia odpowiedniego nagłośnienia, sprzętu 
audiowizualnego i przygotowania stoisk dla szkół średnich. Dotychczas nie mamy przykrych doświadczeń 

w organizacji imprezy, ale niezbędna jest sprawność organizacyjna i dobry przepływ informacji między 
szkołami. Staramy się, by nie było nudy w działaniu i zachęcamy szkoły średnie do prezentacji placówki w 
nietypowy sposób- dotychczas pojawiły się między innymi pokazy taneczne zespołu pieśni i tańca, pokazy 

musztry i samoobrony, pokazy na świeżym powietrzu różnego rodzaju sprzętu i pojazdów.  Sukces 
uzależniony jest od zaangażowania i wiary w słuszność podejmowanych działań wszystkich uczestników. 

Wpływ na to ma także atmosfera życzliwości między szkołami średnimi, które akcentują kompetencje 
innych wystawców, a nie podsycają ducha wzajemnej rywalizacji. 

 
 
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

 
Informacja o Targach Edukacyjnych dostępna jest na stronie internetowej szkoły i gminy Ryki.  

O wydarzeniu pisze także gazeta „Twój głos”, która ma zasięg powiatowy. 
 
 
 
 

 

 


