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Program realizacji  

doradztwa zawodowego,  

uwzględniający wewnątrzszkolny system 

doradztwa zawodowego 

 

w Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu 

 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego 

Część pierwsza: Działania skierowane do uczniów 
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opis działania 

do kogo 

jest 

skierowa-

ne? 

forma 

realizacji 

realizowane treści 

programowe 

osoba 

odpowie-dz

ialna 

termin 

realizacji 

Spotkanie np. ze 

strażakiem lub 

przedstawicielem innego 

zawodu w świetlicy 

szkolnej: uczniowie 

przygotowują wcześniej 

pytania  do strażaka na 

temat specyfiki jego 

pracy, a następnie 

przedstawiają to, czego 

się dowiedzieli w formie 

rysunkowej 

Uczniowie 

klas I-III 

zajęcia 

pozalekcyjne 

w świetlicy w 

ramach 

orientacji 

zawodowej 

Uczeń podaje 
nazwy zawodów 
wykonywanych 
przez osoby w 
bliższym i dalszym 
otoczeniu oraz 
opisuje 
podstawowaą 
specyfikę pracy w 
wybranych 
zawodach  

 

Kierownik 

świetlicy 

szkolnej 

Październik 

Poznanie specyfiki pracy 

animatora bajek 

Uczniowie 
klas 
czwartych 

Wycieczka Świat zawodów             
i rynek pracy 

Michał 

Spieczyński 

Luty 

Wzięcie udziału            
w warsztatach ręcznego 
wyrobu bombek 
świątecznych 

Uczniowie 
klas 
czwartych 

Wycieczka Planowanie 
własnego rozwoju                          
i podejmowanie 
decyzji 
edukacyjno-zawod
owych 

Michał 

Spieczyński 

Grudzień 

Wzięcie udziału              
w eksperymentach 
naukowych z zakresu 
fizyki 

Uczniowie 
klas 
czwartych 

Wycieczka Rynek edukacyjny            
i uczenie się przez 
całe życie 

Michał 

Spieczyński 

Maj/ 

czerwiec 

"Muszę, czy chcę się 
uczyć i dlaczego? Jak 
pokonać trudności            
w nauce szkolnej? Jak się 
uczyć? - poznajemy 
sposoby efektywnej 
nauki." 

Uczniowie 
klas 
czwartych 

Godzina 
wychowawcz
a 

Poznawanie 
własnych zasobów 

Michał 

Spieczyński 

Listopad 

"Kim jestem? Mówię o 
moich zaletach i wadach." 

Uczniowie 
klas 
czwartych 

Godzina 
wychowawcz
a 

Poznawanie 
własnych zasobów 

Michał 

Spieczyński 

Grudzień 

"W pracowni 
bajkopisarza" 

Uczniowie 
klas 
czwartych 

Lekcja języka 
polskiego 

Świat zawodów                  
i rynek pracy 

Michał 
Spieczyński 

Czerwiec 

"Stres w pracy - 
niepewność, zagrożenie, 
presja" - analiza 

Uczniowie 
klas 

Lekcja języka 
polskiego 

Poznawanie 
własnych zasobów 

Michał 
Spieczyński 

Listopad/ 
grudzień 
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reprodukcji plakatu K. 
Sowińskiego 

siódmych 

Kim jestem? Jaki/a 

jestem? - poznanie 

narzędzi komputerowych 

służących korzystaniu z 

zasobów internetowych 

w celu rozwijania 

pozyskiwania wiadomości 

o samym sobie i 

rozwijania zainteresowań 

własnych - umiejętne 

korzystanie z 

wyszukiwarki 

internetowej. 

Uczniowie 

klas 

siódmych 

i ósmych 

 

 

 

 

Informatyka 

 

 

 

 

 

Poznawanie 
własnych zasobów 

 

 

 

 

Danuta 

Kiełb 

 

 

 

 

 

 

październik 

 

 

 

 

Mailować, by aplikować? 

- zakładanie i korzystanie 

z poczty internetowej 

Uczniowie 

klas 

siódmych 

i ósmych 

informatyka Rynek edukacyjny            

i uczenie się przez 

całe życie 

Danuta 

Kiełb 

luty 

 

Moja przyszła szkoła - 

wyszukiwanie w 

internecie wiadomości 

tematycznych na temat 

szkół 

ponadpodstawowych, ich 

selekcjonowanie. 

Uczniowie 

klas 

siódmych 

i ósmych 

informatyka Rynek edukacyjny            

i uczenie się przez 

całe życie 

Danuta 

Kiełb 

listopad 

CV a życiorys - praca z 

edytorem tekstu w 

zakresie tworzenia 

dokumentów. 

 

Uczniowie 

klas VI 

informatyka Świat zawodów                  

i rynek pracy 

Danuta 

Kiełb 

Marzec 

Reklama mojej szkoły - 

praca z edytorem grafiki. 

 

Uczniowie 

klas VI 

informatyka Rynek edukacyjny            

i uczenie się przez 

całe życie 

Danuta 

Kiełb 

kwiecień 

Struktura zatrudnienia. 

Bezrobocie.  

Klasa VII geografia Świat zawodów                  

i rynek pracy 

Ewa Misztal II semestr 

Wycieczka klas piątych do 

Osikowej Doliny 

(warsztaty - zajęcia 

manualne z drewnem 

itp). Wyjście na wystawę - 

Klasa 5 b Godzina 

wychowawcz

a 

Rynek edukacyjny            

i uczenie się przez 

całe życie. 

Świat zawodów                  

Ewa Misztal II semestr 
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zapoznanie z pracą 

przewodnika,  wyjście 

do teatru - poznanie 

zawodu aktora. 

i rynek pracy 

Soczewki. Powstawanie 

obrazu w soczewkach. 

Zawód optyk. 

Uczniowie 

klas VIII 

fizyka Świat zawodów                  

i rynek pracy 

Jolanta 

Czapla 

czerwiec 

Prąd elektryczny. Zawód 

elektryk. 

Uczniowie 

klas VIII 

fizyka Świat zawodów                  

i rynek pracy 

Jolanta 

Czapla 

II semestr 

Pokazy doświadczeń z 

fizyki - Osobliwości świata 

fizyki-wycieczka na UŚ 

Uczniowie 

klas VIII i 

VII 

fizyka Rynek edukacyjny            

i uczenie się przez 

całe życie 

Jolanta 

Czapla 

wrzesień 

Festiwal Nauki - 

wycieczka Centrum 

Kongresowe w 

Katowicach 

Klasy VII i 

VIII 

Fizyka, nauki 

przyrodnicze, 

techniczne, 

świat 

zawodów,  

Rynek edukacyjny            

i uczenie się przez 

całe życie oraz 

Świat zawodów                  

i rynek pracy 

Jolanta 

Czapla 

II semestr 

Prowadzenie zajęć 

grupowych związanych 

tematycznie z obszarami: 

poznawanie własnych 

zasobów; świat zawodów 

i rynek pracy; rynek 

edukacyjny i uczenie się 

przez całe życie; 

planowanie własnego 

rozwoju i podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

-zawodowych; 

Klasy VII i 

VIII 

zajęcia z 

doradztwa 

zawodowego 

(10 godzin w 

roku 

szkolnym dla 

każdego 

oddziału) 

Realizacja 

wszystkich treści 

programowych z 

zakresu doradztwa 

zawodowego 

zgodnie z 

programem 

doradztwa dla klas 

VII i VIII 

zatwierdzonym 

przez dyrektora 

szkoły. 

Szkolny 

doradca 

zawodowy 

cały rok 

szkolny 

Zajęcia zawodoznawcze w 

Powiatowym Urzędzie 

Pracy 

Klasy VIII zajęcia z 

doradztwa 

zawodowego 

- wycieczka 

Świat zawodów                  

i rynek pracy. 

Rynek edukacyjny            

i uczenie się przez 

całe życie 

Szkolny 

doradca 

zawodowy, 

wychowaw

cy 

I semestr 

Promocja działań doradcy 

zawodowego, zapoznanie 

uczniów KLAS 7 i 8 z 

ofertą doradcy 

zawodowego. 

Wszyscy 

uczniowie 

materiały 

drukowane, 

informacja 

na stronie 

www szkoły, 

indywidualn

e rozmowy 

Poznawanie 

własnych zasobów; 

świat zawodów i 

rynek pracy; rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie; 

planowanie 

Doradca 

zawodowy 

Wrzesień/ 

październik 
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własnego rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

-zawodowych; 

Diagnozowanie 

oczekiwań i 

zapotrzebowania uczniów 

na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc 

w planowaniu kształcenia 

i kariery zawodowej. 

 

Klasy VII i 

VIII 

zajęcia z 

doradztwa 

zawodowego  

Poznawanie 

własnych zasobów; 

świat zawodów i 

rynek pracy; rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie; 

planowanie 

własnego rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

-zawodowych 

Doradca 

zawodowy, 

nauczyciele

pedagog, 

psycholog 

Wrzesień/ 

październik 

Prowadzenie 

indywidualnych 

konsultacji dla uczniów 

związanych z 

samopoznaniem oraz  

procesem przejścia 

uczniów ze szkoły na 

rynek pracy. Udzielanie 

indywidualnych 

konsultacji uczniom z 

zakresu doradztwa 

osobistego, edukacyjnego 

oraz pomocy w wyborze 

kariery zawodowej, 

kierowanie, w sprawach 

trudnych, do 

specjalistów: pedagogów 

i psychologów 

zatrudnionych w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogi

cznej. 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

konsultacje Poznawanie 

własnych zasobów; 

świat zawodów i 

rynek pracy; rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie; 

planowanie 

własnego rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

-zawodowych 

Doradca 

zawodowy 

Cały rok 

szkolny 

Zajęcia „W poszukiwaniu 

wymarzonego zawodu” 

„Jak się nauczyć? 

Przypominamy techniki 

kl. 6e godzina 

wychowawcz

a. Na bieżąco 

podczas 

świat zawodów i 

rynek pracy; rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

Barbara 

Kłos 
Na bieżąco, 

wg. 

harmono- 

gramu 
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zapamiętywania i 

czytania ze 

zrozumieniem.” 

Kształtowanie postawy 

szacunku wobec cudzej 

pracy 

wycieczek 

(uczniowie 

mają kontakt 

z osobami 

wykonujący

mi różne 

zawody) 

całe życie; 

planowanie 

własnego rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

-zawodowych 

zajęć 

Zajęcia poświęcone 

posiadanym talentom i 

wykorzystywaniu ich w e 

własnym rozwoju 

Zajęcia poświęcone 

kształtowaniu 

umiejętności tworzenia 

tekstów o charakterze 

argumentacyjnym 

Rola pracy w życiu 

człowieka – zapoznanie z 

postaciami Marii 

Skłodowskiej Curie i 

Piotra Curie 

Kształtowanie 

umiejętności pracy w 

grupie 

Kl. 6e, 6c Lekcje języka 

polskiego 

Poznawanie 

własnych zasobów; 

świat zawodów i 

rynek pracy; rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie; 

planowanie 

własnego rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

-zawodowych 

Barbara 

Kłos 
wg. 

harmono- 

gramu 

zajęć 

Zajęcia związane z nauką 

pisania listu oficjalnego 

Omawianie roli pracy w 

życiu człowieka podczas 

różnych zajęć np. 

związanych z postacią 

Heinricha Schliemanna 

(odkrywca Troi), Markiem 

Kamińskim zapoznanie z 

różnymi motywami pracy, 

np. mitologia 

(Syzyf)Kształtowanie 

umiejętności pracy w 

grupie 

Kl. 5b, 5c Lekcje języka 

polskiego 

Poznawanie 

własnych zasobów; 

świat zawodów i 

rynek pracy; rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie; 

planowanie 

własnego rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

-zawodowych 

Barbara 

Kłos 
wg. 

harmono- 

gramu 

zajęć 

Część druga: Działania skierowane do nauczycieli, wychowawców, 

specjalistów 
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opis działania do kogo jest 

skierowane? 

forma realizacji osoba 

odpowiedzialna 

termin 

realizacji 

Organizacja e-szkolenia: 

realizacja zadań z zakresu 

doradztwa zawodowego na 

lekcjach przedmiotowych, 

orientacji zawodowej i 

preorientacji zawodowej 

Nauczyciele 

przedmiotowi, 

nauczyciele 

klas 1-3, 

nauczyciele 

przedszkola 

e-szkolenie Szkolny doradca 

zawodowy 

wrzesień 

Utworzenie banku szkolnych 

zasobów  z obszaru 

doradztwa  zawodowego 

Nauczyciele 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

nauczyciele 

klas 1-3, 

nauczyciele 

przedszkola 

Elektroniczny folder z 

zasobami, zamieszczony 

na szkolnej stronie www.  

Zasoby w wersji 

drukowanej. 

Szkolny doradca 

zawodowy 

 

Nauczyciel - 

bibliotekarz 

grudzień 

Przekazywanie 

zainteresowanym osobom 

informacji o szkoleniach i 

kursach z zakresu doradztwa 

zawodowego; 

Nauczyciele 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

nauczyciele 

klas 1-3, 

nauczyciele 

przedszkola 

Dziennik 

elektroniczny/tablica 

ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim 

Szkolny doradca 

zawodowy 

 

Cały rok 

szkolny 

Organizowanie spotkań z 

przedstawicielami instytucji 

rynku pracy  i lokalnego 

rynku 

        pracy; 

 

Nauczyciele 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

nauczyciele 

klas 1-3, 

nauczyciele 

przedszkola 

Zajęcia 

zawodoznawcze/wycieczki 

zawodoznawcze 

Szkolny doradca 

zawodowy 

 

Cały rok 

szkolny 

Udostępnianie nauczycielom 

informacji  i zasobów z 

obszaru doradztwa 

zawodowego; 

Wspieranie w realizacji zadań 

z zakresu doradztwa 

zawodowego.  

Nauczyciele 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

nauczyciele 

klas 1-3, 

nauczyciele 

przedszkola 

Strona internetowa 

szkoły, biblioteka szkolna- 

materiały 

zawodoznawcze, gabinet 

doradcy zawodowego - 

materiały zawodoznawcze 

Szkolny doradca 

zawodowy, 

nauczyciele 

Nauczyciel - 

bibliotekarz, 

Nauczyciel 

informatyki 

Cały rok 

szkolny 

Prowadzenie indywidualnych 

konsultacji dla nauczycieli z 

zakresu doradztwa 

Nauczyciele 

wychowawcy, 

Konsultacje indywidualne Doradca 

zawodowy, 

Cały rok 

szkolny 
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edukacyjno-zawodowego i  

informacji zawodowej. 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

nauczyciele 

klas 1-3, 

nauczyciele 

przedszkola 

nauczyciele 

Współpraca z wychowawcami 

i innymi nauczycielami w 

tworzeniu i zapewnieniu 

ciągłości działań w zakresie 

doradztwa 

edukacyjno-zawodowego (w 

tym zespół wychowawczy). 

Nauczyciele 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

nauczyciele 

klas 1-3, 

nauczyciele 

przedszkola 

Spotkania z nauczycielami, 

wychowawcami/ Dziennik 

elektroniczny 

Doradca 

zawodowy, 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 

Koordynowanie działalności 

informacyjno-doradczej 

prowadzonej przez szkołę. 

Nauczyciele 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

nauczyciele 

klas 1-3, 

nauczyciele 

przedszkola 

Spotkania, konsultacje  z 

nauczycielami, 

wychowawcami/ Dziennik 

elektroniczny 

Doradca 

zawodowy 

Cały rok 

szkolny 

Wspieranie nauczycieli, 

wychowawców i innych 

specjalistów w udzielaniu 

pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Nauczyciele 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

nauczyciele 

klas 1-3, 

nauczyciele 

przedszkola 

Spotkania, konsultacje  z 

nauczycielami, 

wychowawcami/ Dziennik 

elektroniczny 

Doradca 

zawodowy 

Cały rok 

szkolny 

Promocja działań doradcy 

zawodowego  

 

Nauczyciele 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

nauczyciele 

klas 1-3, 

nauczyciele 

przedszkola 

materiały drukowane, 

informacja na stronie 

www szkoły, indywidualne 

rozmowy 

Doradca 

zawodowy 

Cały rok 

szkolny 

 

Część trzecia: Działania skierowane do rodziców  
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opis działania do kogo jest 

skierowane? 

forma realizacji osoba 

odpowiedzialna 

termin realizacji 

Promocja działań doradcy 

zawodowego.  

Organizacja spotkania 

informacyjnego z doradcą 

zawodowym na temat działań 

związanych z doradztwem 

zawodowym w szkole 

Wszyscy 

rodzice 

Zebranie z rodzicami Szkolny doradca 

zawodowy 

wrzesień 

Włączanie rodziców w szkolne 

działania związane z orientacją 

zawodową i doradztwem 

poprzez zapraszanie ich jako 

przedstawicieli różnych 

zawodów na spotkania z 

uczniami w klasach lub w 

świetlicy szkolnej 

Wszyscy 

rodzice 

zajęcia 

pozalekcyjne, w 

świetlicy ,zajęcia 

edukacyjne z 

różnych 

przedmiotów w 

ramach orientacji 

zawodowej 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

we współpracy 

ze szkolnym 

doradcą 

zawodowym 

Cały rok szkolny 

Informowanie rodziców o 

ofercie edukacyjnej szkół 

ponadpodstawowych w 

okolicy oraz o zasadach 

rekrutacji do tych szkół 

Rodzice 

uczniów klas 

VII I VIII 

strona internetowa 

szkoły/dziennik 

elektroniczny/ 

zebranie z rodzicami 

Szkolny doradca 

zawodowy/ 

Nauczyciele 

wychowawcy 

II semestr 

Prowadzenie konsultacji 

dotyczących decyzji 

edukacyjno-zawodowych 

uczniów 

Wszyscy 

rodzice 

Konsultacje 

indywidualne 

Szkolny doradca 

zawodowy 

Na bieżąco, wg. 

zapotrzebowania 

Udostępnianie informacji 

edukacyjnych i zawodowych 

(Informowanie o targach 

edukacyjnych i targach pracy) 

Wszyscy 

rodzice 

 

Zebranie z 

rodzicami/ 

konsultacje/strona 

internetowa 

szkoły/dziennik 

elektroniczny 

Szkolny doradca 

zawodowy/ 

Nauczyciele 

wychowawcy 

Cały rok szkolny 

W razie potrzeby: 

indywidualna praca z 

rodzicami uczniów (wsparcie 

rodziców w procesie 

podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych 

przez ich dzieci), indywidualna 

praca z rodzicami uczniów, 

którzy mają problemy: 

zdrowotne, emocjonalne, 

Wszyscy 

rodzice 

Konsultacje/dziennik 

elektroniczny 

Doradca 

zawodowy, 

rodzice, 

pedagog 

Cały rok szkolny 
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decyzyjne, intelektualne, 

rodzinne przy współpracy z 

poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 . Harmonogram działań doradcy zawodowego  
   w roku szkolnym 2019/2020. 
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Tematyka 
działań – treści 
programowe 

 
 
Metody i formy realizacji działań 

 
Termin 
realizacji 

 
Osoby 
odpowiedzia
lne 

PRACA 
SAMODZIELNA 

Organizacja stanowiska pracy. Wyposażenie gabinetu 
doradcy zawodowego w dostępne pomoce i materiały. 

WRZESIEŃ  Doradca 
zawodowy 

Opracowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawodowego na rok szkolny 2019/2020. 
Przedstawienie Planu do zatwierdzenia Dyrektorowi 
Szkoły. 

WRZESIEŃ  Doradca 
zawodowy 

Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu 
pracy doradcy zawodowego poprzez uczestnictwo w 
konferencjach, seminariach szkoleniowych oraz 
warsztatach z zakresu poradnictwa zawodowego. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy 

Systematyczne analizowanie potrzeb doradczych, 
konsultacje z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem, 
nauczycielami i uczniami. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy, 
nauczyciele, 
pedagog 

Systematyczne gromadzenie i aktualizacja informacji 
edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego 
poziomu kształcenia w tym szczególnie informacji 
zawodowych w ujęciu branżowym; utworzenie 
szkolnej bazy informacji o zawodach i kwalifikacjach, 
gromadzenie i udostępnianie informacji o zadaniach 
doradcy zawodowego oraz lokalnym rynku pracy za 
pośrednictwem strony internetowej placówki. 
Wzbogacanie wyposażenia warsztatu pracy doradcy 
zawodowego o nowe metody i narzędzia, 
gromadzenie niezbędnych narzędzi, programów 
multimedialnych, materiałów oraz literatury, 
tworzenie biblioteczki poradnictwa zawodowego. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy 

 Sporządzanie sprawozdań z pracy doradcy 
zawodowego celem przedstawienia rezultatów 
Dyrekcji i całej Radzie Pedagogicznej. Zaspokajanie 
zapotrzebowania nauczycieli na wiedzę, dotyczącą 
aktualnych usług doradczych oferowanych w 
placówce. 

STYCZEŃ I 
CZERWIEC 

Doradca 
zawodowy 

Uczestnictwo w targach edukacji / pracy.  Wg. 
potrzeb 

Doradca 
zawodowy, 
nauczyciele, 
uczniowie 

Planowanie, organizowanie i realizowanie działalności 
informacyjno- doradczej  w zakresie kształcenia 
zawodowego  

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy 

Bieżące, systematyczne i rzetelne prowadzenie 
dokumentacji szkolnej  

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy 

Wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora 
wchodzących w zakres działalności statutowej szkoły. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy, 
nauczyciele, 
pedagog, 
psycholog 

PRACA Z 
UCZNIAMI 

Promocja działań doradcy zawodowego 
(materiały drukowane, informacja na stronie 

WRZESIEŃ 
/PAŹDZIER

Doradca 
zawodowy 



12 
 

www szkoły, indywidualne rozmowy), zapoznanie 
uczniów KLAS 7 i 8z ofertą doradcy zawodowego. 

NIK 

Diagnozowanie oczekiwań i zapotrzebowania 
uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 
oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 
zawodowej. 

 

WRZESIEŃ 
/PAŹDZIER

NIK 

Doradca 
zawodowy, 
nauczyciele, 
pedagog, 
psycholog 

Prowadzenie grupowych zajęć związanych z 
wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej z 
uwzględnieniem potrzeb uczniów z zakresu 
doradztwa zawodowego na poszczególnych 
etapach kształcenia, w tym szczególnie:  
Klasa 7: 
1. Wszyscy jesteśmy zdolni! 
2. Praca w grupie jako przykład kompetencji 
kluczowej. 
3. Umiejętności a zawód. 
4. Moje umiejętności. 
5. Czym się interesuję? 
6. Jak zaplanować przyszłość 
edukacyjno-zawodową? 
7. Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa. 
8. Zawody w moim najbliższym otoczeniu. 
9. Od elektryka do kierownika. 
10. Kompetencje na rynku pracy. 
W klasie 8: 
1.Cele edukacyjne i zawodowe. Poznanie ścieżek 
realizacji planów zawodowych 
2.Ja na obecnym rynku pracy.  
3. Dokumenty aplikacyjne. 
4. Autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna. 
5.System edukacji w Polsce 
6.Współczesny rynek pracy 
7.Alternatywne drogi dojścia do zawodu 
8. Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych. 
9. Praca jako wartość.  
10.Zawody przyszłości 
Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla 
uczniów związanych z samopoznaniem oraz  
procesem przejścia uczniów ze szkoły na rynek 
pracy. Udzielanie indywidualnych konsultacji 
uczniom z zakresu doradztwa osobistego, 
edukacyjnego oraz pomocy w wyborze kariery 
zawodowej, kierowanie, w sprawach trudnych, do 
specjalistów: pedagogów i psychologów 
zatrudnionych w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy 

WSPÓŁPRACA Promocja działań doradcy zawodowego  WRZESIEŃ Doradca 
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Z RODZICAMI (materiały drukowane, informacja na stronie 
www szkoły, indywidualne rozmowy) 

/ 
PAŹDZIER

NIK 

zawodowy 

Udostępnianie rodzicom informacji edukacyjnych 
i zawodowych w tym szczególnie: prowadzenie 
indywidualnych konsultacji dla rodziców z zakresu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego i informacji 
zawodowej w tym szczególnie informacji 
dotyczących potrzeb i oczekiwań pracodawców w 
województwie śląskim, monitoringu ofert pracy w 
województwie śląskim, wszechstronnej analizy 
wojewódzkiego rynku pracy -diagnoza i prognoza, 
kompleksowej analizy zawodów deficytowych i 
nadwyżkowych w województwie śląskim, w razie  
potrzeby indywidualna praca z rodzicami uczniów 
(wsparcie rodziców w procesie podejmowania 
decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich 
dzieci), indywidualna praca z rodzicami uczniów, 
którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, 
decyzyjne, intelektualne, rodzinne przy 
współpracy z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną). 

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy, 
rodzice 

WSPÓŁPRACA 
Z 

NAUCZYCIELA
MI 

Udostępnianie nauczycielom informacji 
edukacyjnych i zawodowych dostępnych w 
Szkolnym Ośrodku Kariery. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy, 
nauczyciele 

Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla 
nauczycieli z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego i  informacji 
zawodowej. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy, 
nauczyciele 

Współpraca z wychowawcami i innymi 
nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu 
ciągłości działań w zakresie doradztwa 
edukacyjno-zawodowego (w tym zespół 
wychowawczy). 

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy, 
nauczyciele 

Koordynowanie działalności informacyjno 
-doradczej prowadzonej przez szkołę. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy 

Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych 
specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy 

Promocja działań doradcy zawodowego  
(materiały drukowane, informacja na stronie 
www szkoły, indywidualne rozmowy). 

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy 

 

3. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań 
Podmiotami współpracującymi ze szkołą przy realizacji WSDZ są: 
1) pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

2) pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy; 

3) pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego; 
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4) pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP; 

5) organizatorzy targów szkół ponadpodstawowych, targów pracy i edukacji; 

6) przedstawiciele szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych; 

7) rodzice; 

8) inne osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy 

zakładów pracy, przedstawiciele zawodów, pracownicy organizacji pozarządowych itd.), 

absolwenci szkoły. 

Tematyka 
działań – treści 
programowe 

 
Metody i formy realizacji działań 

Termin 
realizacji 

Osoby 
odpowiedzia
-lne 

WSPÓŁPRACA 
ZEWNĘTRZNA 

Współpraca z instytucjami wspierającymi  
wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w 
szczególności z poradniami psychologiczno- 
pedagogicznymi (w tym z poradniami 
specjalistycznymi) oraz innymi instytucjami  
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc 
uczniom i rodzicom 

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy, 
nauczyciele 

Współpraca z instytucjami rynku pracy (analizy i 
diagnozy dotyczące regionalnego rynku pracy, 
potrzeby i oczekiwania pracodawców w 
województwie śląskim, monitoring ofert pracy w 
województwie śląskim, plany i losy zawodowe 
absolwentów szkół , wszechstronna analiza 
wojewódzkiego rynku pracy -diagnoza i prognoza, 
kompleksowa analiza zawodów deficytowych i 
nadwyżkowych w województwie śląskim),  
realizowanie celów z zakresu doradztwa zawodowego 
przy ich współudziale. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy, 
nauczyciele 

Współpraca z poradniami psychologiczno 
-pedagogicznymi (w tym szczególnie współpraca w 
zakresie doskonalenia własnego warsztatu pracy, 
wsparcie merytoryczne),  realizowanie celów z 
zakresu doradztwa zawodowego przy ich 
współudziale. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy, 
nauczyciele 

Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi. CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy 

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego 
(w tym szczególnie promocja usług informacji 
zawodowej i doradztwa zawodowego w szkołach oraz 
dobrych praktyk w tym zakresie, doskonalenie 
kwalifikacji nauczycieli realizujących w szkołach 
zadania z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego), realizowanie celów z 
zakresu doradztwa zawodowego przy ich 
współudziale. 

CAŁY ROK 
SZKOLNY  

Doradca 
zawodowy, 
nauczyciele 

 

 


