
Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

Harmonogram pracy na rok szkolny 2017/2018 

 

Lp. Zadania  

 

Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Uwagi 

1. Badanie zapotrzebowania na usługi 

doradcze (poznanie oczekiwań: 

uczniów, rodziców, nauczycieli co do 

tematyki zajęć z doradztwa 

edukacyjno- zawodowego w szkole) 

szkolny doradca 

zawodowy, 

wychowawcy 

wrzesień 2017 ankieta diagnozująca 

zapotrzebowanie na 

usługi doradcze 

uczniów klas 

maturalnych 

wrzesień 2017 ankieta diagnozująca 

oczekiwania rodziców 

uczniów klas 

maturalnych  

wrzesień 2017 konsultacje z 

wychowawcami nt. 

treści realizowanych w 

ramach WSDZ 

październik 

2017 

ankieta dla uczniów 

klas maturalnych 

dotycząca planów 

odnośnie edukacyjno -

zawodowej przyszłości 

2. Przedstawienie planu pracy i 

harmonogramu działań na rok szkolny 

2017/2018. 

szkolny doradca 

zawodowy 

wrzesień 2017 zatwierdzenie do 

realizacji przez Radę 

Pedagogiczną 

3. Propagowanie idei doradztwa 

zawodowego w szkole. 

wychowawcy, 

szkolny doradca 

zawodowy 

cały rok współpraca 

wychowawców i 

pedagoga z doradcą 

zawodowym. 

4. Zapoznanie rodziców uczniów klas 

pierwszych z założeniami WSDZ oraz 

zadaniami szkolnego doradcy 

zawodowego. 

wychowawcy, 

szkolny doradca 

zawodowy 

13 września 

2017 (zebrania 

z rodzicami) 

ulotki informujące o 

roli i zadaniach 

szkolnego doradcy 

zawodowego 

5. Przypominanie uczniom i rodzicom o 

możliwości skorzystania z porad 

doradcy zawodowego w szkole. 

wychowawcy, 

szkolny doradca 

zawodowy 

13 września 

2017 (zebrania 

z rodzicami), 

cały rok 

szkolny 

doradca zawodowy, 

wychowawcy klas 

podczas godzin 

wychowawczych i 

spotkań z rodzicami 

uczniów 

6. Udział uczniów klas maturalnych w 

targach edukacyjnych „Salon 

Maturzystów” w Łodzi. 

wychowawcy klas, 

szkolny doradca 

zawodowy 

25 września 

2017 

 

7. Spotkania przedstawicieli szkół 

wyższych i policealnych z młodzieżą 

w celu przedstawienia oferty 

edukacyjnej. 

Dyrekcja szkoły cały rok 

szkolny,  

w zależności 

od potrzeb  

 

8. Organizowanie wycieczek do 

potencjalnych przyszłych miejsc 

pracy uczniów oraz spotkań z 

pracodawcami.  

Dyrekcja szkoły, 

wychowawcy, 

szkolny doradca 

zawodowy 

cały rok 

szkolny,  

w zależności 

od potrzeb  

i możliwości 

 



9. 

 

Konkurs „Na fali pierwszej pracy” z 

wiedzy na temat prawa pracy. 

szkolny doradca 

zawodowy 

wrzesień 2017  

Konkurs zawodoznawczy: „Czy znasz 

ten zawód?” kierowany do uczniów 

szkoły. 

szkolny doradca 

zawodowy 

listopad 2017  

10. Wykład nt. trendów na rynku pracy, 

tendencji i oczekiwań rynku pracy 

XXI wieku. 

zaproszeni 

przedstawiciele 

CIiPKZ lub PUP 

grudzień 2017  

11. Zajęcia z uczniami wynikające  

z przyjętego planu pracy WSDZ 

realizowane podczas godzin 

wychowawczych. 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

doradca 

zawodowy 

cały rok 

szkolny 

współpraca 

wychowawców z 

doradcą zawodowym 

12. Zajęcia grupowe z doradcą 

zawodowym wynikające z planu 

pracy WSDZ. 

szkolny doradca 

zawodowy 

cały rok 

szkolny 

zajęcia realizowane 

podczas zastępstw  

i godzin 

wychowawczych 

13. Spotkania uczniów z doradcą 

zawodowym podczas konsultacji 

indywidualnych. 

szkolny doradca 

zawodowy 

cały rok 

szkolny, 

według 

potrzeb 

uczniów 

 

14. Współpraca z rodzicami zgodnie z 

założeniami WSDZ. 

wychowawcy, 

doradca 

zawodowy 

cały rok 

szkolny, 

według 

potrzeb 

 

15. Warsztaty pozalekcyjne. szkolny doradca 

zawodowy 

I semestr-

jeden 

warsztat;  

II semestr-dwa 

warsztaty 

tematyka warsztatów 

do ustalenia z 

beneficjentami 

16. Akcja „ulotkowo”- umożliwienie 

uczniom zapoznania się z materiałami 

promocyjnymi szkół wyższych i 

policealnych zgromadzonych przez 

doradcę zawodowego. 

pracownicy 

biblioteki szkolnej,  

szkolny doradca 

zawodowy 

kwiecień 2018  

17. Sprawozdanie z działań 

zrealizowanych przez doradcę 

zawodowego w ramach WSDZ. 

szkolny doradca 

zawodowy 

czerwiec/ 

lipiec 2018 

przedstawienie 

sprawozdania podczas 

posiedzenia Rady 

Pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadania wynikające z Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, 

przy których zakładana jest współpraca nauczycieli w ramach nauczanych przedmiotów. 

 

Zadanie  Lekcja przedmiotowa Realizujący 

 

Redagowanie dokumentów 

aplikacyjnych. 

Podstawy przedsiębiorczości, 

informatyka, języki obce 

Nauczyciele przedsiębiorczości, 

informatyki, języków obcych 

Funkcjonowanie rynku pracy, 

mechanizmy rynku pracy, 

bezrobocie. 

Wiedza o społeczeństwie, 

podstawy przedsiębiorczości 

Nauczyciele wiedzy  

o społeczeństwie, podstaw 

przedsiębiorczości 

Informacja zawodowa: 

pozyskiwanie i korzystanie  

z informacji. 

Informatyka, zajęcia w bibliotece 

szkolnej 

Nauczyciele informatyki, 

pracownicy biblioteki szkolnej 

Samozatrudnienie, biznesplan, 

procedura rejestracyjna. 

Podstawy przedsiębiorczości, 

podejmowanie i prowadzenie 

działalności gospodarczej 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości, podejmowania 

i prowadzenia działalności 

gospodarczej 

Prawo pracy Podstawy przedsiębiorczości  Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości 

Kształtowanie umiejętności 

komunikacyjnych  

Godzina wychowawcza Wychowawca, pedagog szkolny 

Poznawanie swoich 

predyspozycji, mocnych i słabych 

stron, zainteresowań, pasji, 

hierarchii wartości, osobowości. 

Godzina wychowawcza, 

podstawy przedsiębiorczości,  

Wychowawca, pedagog szkolny, 

nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości. 

Samoocena. Budowanie poczucia 

własnej wartości. 

Godzina wychowawcza Wychowawca, pedagog szkolny 

Umiejętność radzenia sobie ze 

stresem. 

Godzina wychowawcza Wychowawca, pedagog szkolny 

System kształcenia w Polsce. Wiedza o społeczeństwie Nauczyciele wiedzy o 

społeczeństwie 

Aktywne metody poszukiwania 

pracy. 

Podstawy przedsiębiorczości, 

godzina wychowawcza 

Nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości, wychowawcy 

Diagnozowanie możliwości 

uczniów do wykonywania 

konkretnego zawodu. 

Przedmioty zawodowe 

teoretyczne i zajęcia praktyczne 

Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych, wychowawcy 

Zachęcanie uczniów do 

rozwijania zainteresowań poprzez 

udział w konkursach i zajęciach 

pozalekcyjnych. 

Wszystkie zajęcia lekcyjne  

i pozalekcyjne 

Wszyscy nauczyciele 

Opracowanie wyników ankiet 

diagnostycznych i ewaluacyjnych 

WSDZ. 

Informatyka Nauczyciele informatyki 

 

 

 


