
Drodzy Rodzice!
Dzień kariery dla dziewcząt Girls’Day odbywa się co roku z reguły w czwarty czwartek kwietnia*. Podczas tego 
wydarzenia dziewczętom uczęszczającym do klas V i starszym prezentowane są zawody i kierunki studiów, które 
raczej rzadko brane są przez nie pod uwagę. Przedsiębiorstwa, zakłady, wyższe uczelnie, centra badań i wiele 
innych instytucji otwiera swoje drzwi i informuje zainteresowanych o szerokiej ofercie zawodów i kierunków 
kształcenia w zakresie rzemiosła, kierunków technicznych, nauk przyrodniczych czy technologii informatycznej.

Dziewczęta mają okazję wypróbować swoje umiejętności w praktyce, mogą nawiązać ważne na przyszłość 
kontakty oraz poznać kobiety działające w sektorze rzemieślniczym i technicznym. Szczegółowe informacje 
znajdą Państwo na stronie internetowej www.girls-day.de w zakładce Szkoły + Rodzice.
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* jeśli czwarty czwartek kwietnia przypada podczas przerwy świątecznej, data organizacji dnia kariery dla dziewcząt Girls’Day 
zostanie przesunięta. Terminy na lata 2019 i 2020 znajdą Państwo na stronie www.girls-day.de.

„Dzień kariery dla dziewcząt Girls’Day  
to świetna szansa dla nas, dziewczyn!” 
Paula, 14

Mają Państwo ogromny wpływ na to, jaką drogę  
zawodową wybiorą Państwa dzieci
Znają Państwo mocne strony i talenty swoich córek, mogą wspierać ich zainteresowania oraz  
towarzyszyć im podczas podejmowania tych ważnych decyzji. Zachęcamy Państwa do rozmowy z 
nauczycielami Państwa córki w celu uzyskania informacji, czy szkoła planuje udział w dniu kariery Girls’Day. 
Wesprzyjcie swoją córkę w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca w ramach dnia kariery Girls’Day na stronie 
www.girls-day.de.
Dzień kariery Girls’Day stanowi ważny element w kształtowaniu przyszłości zawodowej. Proszę zachęcić 
córkę do odbycia praktyk również poza dniem kariery Girls’Day. Badania pokazują, że praktyki i hospitacje 
stanowią ogromną pomoc podczas wyboru zawodu.

 dziewcząt chętnie  
odbyłaby praktykę lub 

naukę w jednej z organizacji 
odwiedzonych podczas  

dnia kariery  
Girls’Day.

40 %

Szkoła i Girls’Day
Na odwrocie znajdą Państwo formularz prośby o zwolnienie córki z zajęć lekcyjnych. Formularz należy 
wypełnić i złożyć w szkole. Ministerstwa Kultury niemal wszystkich krajów związkowych polecają 
uczestnictwo w dniu kariery Girls’Day dziewczętom klas V i starszym. Jeśli z jakichś względów wystąpią 
problemy ze zwolnieniem córki ze szkoły, prosimy o kontakt z nami: info@girls-day.de

 

dziewcząt  
poznało podczas  

Dni kariery Girls’Day 
zawody, które je 

interesują

62 %

Dla chłopców mamy Boys’Day
Analogicznym wydarzeniem w ramach którego z ofert planowania kariery zawodowej i osobistej skorzystać mogą chłopcy jest dzień 
kariery Boys’Day. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.boys-day.de.

Przedsiębiorstwa szukają młodych, wykwalifikowanych pracowników
Młode kobiety w Niemczech mają różnorodne zainteresowania i dysponują ogromnym potencjałem. 
Jednak nie wykorzystują w pełni swoich możliwości, lecz wybierają spośród ograniczonej puli zawodów i 
kierunków studiów. Tymczasem w zakładach działających w sektorach technicznych brakuje młodych, dobrze 
wykwalifikowanych pracowników.

Jeśli oferta, z której Państwa córka skorzysta podczas dnia kariery wpisana jest do Girls’Day Radar, córka będzie 
miała dodatkowe ubezpieczenie na ten dzień. Jeśli Państwa córka nie znajdzie na www.girls-day.de nic, co ją 
zainteresuje, może poszukać odpowiedniego dla siebie miejsca we własnym zakresie.

97 %
dziewcząt ocenia  

dzień kariery Girls’Day 
jako „bardzo dobry“ i 

„dobry“.

Kontakt
Federalne Centrum Koordynacji Dnia kariery dla dziewcząt Girls’Day 
Tel. 0521.106-73 57 | info@girls-day.de | www.girls-day.de



Prośba o zwolnienie  
z zajęć lekcyjnych 
  
* Wypełniają rodzice. Wniosek należy pozostawić w szkole. 

Do:  

Nazwa szkoły  

Wychowawca/wychowawczyni  Klasa 

Ulica | numer budynku

Miejscowość 

Od:

Imię i nazwisko opiekuna prawnego

Ulica | numer domu

Miejscowość 

Numer telefonu  (dostępny w ciągu dnia)

Prośba o zwolnienie z zajęć lekcyjnych:
Szanowni Państwo!
Moja córka chce wziąć udział w wydarzeniu dzień kariery dla dziewcząt Girls’Day w dniu .

Dzień kariery dla dziewcząt Girls’Day jest wydarzeniem, które pomoże mojej córce w planowaniu kariery zawodowej  
i osobistej. W związku z tym proszę o zwolnienie mojej córki w tym dniu z zajęć lekcyjnych lub umożliwienie jej wzięcia 
udziału w dniu kariery dla dziewcząt Girls’Day w ramach działań szkoły.

Moja córka weźmie udział w Dniu kariery dla dziewcząt w
Przedsiębiorstwo | organizacja

Osoba kontaktowa  Telefon

Data | podpis opiekuna prawnego

Informacje   
dotyczące dnia kariery dla dziewcząt Girls’Day uzyskają Państwo bezpłatnie w ogólnokrajowym centrum koordynacji na 
stronie www.girls-day.de lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: info@girls-day.de

wpisać imię i nazwisko córki   [Vor- und Zuname der Tochter]

wpisać datę   [Datum] 

AKCJĘ WSPIERA

  

[Name der Schule] 

[Klassenlehrer/-in]  [Klasse]

[Straße | Hausnummer]

[Ort]

[Vor- und Zuname Erziehungsberechtigte/-r]

[Straße | Hausnummer]

[Wohnort]

[Telefonnummer (tagsüber erreichbar)]

,

 

[Unternehmen | Organisation]

[Ansprechperson] [Telefon]

[Datum | Unterschrift der erziehungsberechtigten Person]
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