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Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 
w roku szkolnym 2021/2022 

 
Część pierwsza: Działania skierowane do uczniów 

Opis działania Do kogo jest skie-
rowane? 

Forma realizacji Realizowane treści pro-
gramowe 

Osoba/y 

Odpowiedzialna/e 

Termin 

realizacji 

Diagnozowanie zapotrzebowania 
uczniów na działania związane z re-
alizacją doradztwa zawodowego; 

Uczniowie ZS nr 1 Ankiety, rozmowy z 
uczniami 

Systematyczne diagnozowa-
nie zapotrzebowania 
uczniów na działania zwią-
zane z realizacją doradztwa 
zawodowego; 

Szkolny doradca zawo-
dowy, pedagog szkolny, 
wychowawcy, nauczy-
ciele 

Cały rok 
szkolny 

Prowadzenie zajęć z zakresu do-
radztwa zawodowego dla uczniów 
branżowej szkoły I stopnia i techni-
kum; 

Uczniowie szkoły 
branżowej I stopnia 
i technikum 

-10 h lekcyjnych w ca-
łym cyklu nauczania, 

- w ramach zajęć z po-
mocy psychologiczno-
pedagogicznej; 

- na zajęciach przedmio-
towych; 

- na lekcjach z wycho-
wawcą. 

Realizacja wszystkich treści 
programowych z zakresu 
doradztwa zawodowego 
zgodnie z podstawą progra-
mową doradztwa zawodo-
wego dla SB I stopnia i 
technikum zatwierdzoną 
przez dyrektora szkoły 

Szkolny doradca zawo-
dowy 

Pedagog i psycholog 
szkolny, wychowawcy, 
nauczyciele 

Cały rok 
szkolny 

 Indywidualne spotkania doradcze z 
uczniami 

Uczniowie ZS nr 1 Indywidualne spotkania 
w wcześniej ustalonym 
terminie 

indywidualna praca z 
uczniami, którzy mają pro-
blemy decyzyjne, intelektu-
alne, zdrowotne,     emocjo-
nalne, rodzinne. 

Szkolny doradca zawo-
dowy, pedagog szkolny 

Według 
potrzeb 

Podejmowanie tematyki związanej 
z planowaniem ścieżki edukacyjno-
zawodowej podczas godzin wycho-
wawczych; 

Uczniowie ZS nr 1 Zajęcia z wychowawcą, Realizacja treści zgodnie z 
WSDZ 

Wychowawcy klas Cały rok 
szkolny 
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Wizyty w różnych instytucjach i 
przedsiębiorstwach; 

Uczniowie ZS nr 1 Wycieczki przedmiotowe - dokonywania wyboru dal-
szej drogi edukacyjno-za-
wodowej zgodnie z posiada-
nymi zasobami  
i celami 

Szkolny doradca zawo-
dowy, nauczyciele 
przedmiotów zawodo-
wych 

Cały rok 
szkolny 

Udział uczniów w dniach otwar-
tych, targach szkół, dniach kariery; 

Uczniowie ZS nr 1 Dzień otwarty szkoły, 
Targi edukacyjne, wyda-
rzenia propagujące roz-
wój osobisty i kariery za-
wodowej 

- rozumienia korzyści wyni-
kających z uczenia się przez 
całe życie w rozwoju osobi-
stym i zawodowym; 

-  przygotowania do sporzą-
dzania aplikacji zawodowej, 
umiejętności prowadzenia 
rozmów kwalifikacyjnych z 
potencjalnymi pracodaw-
cami; 

Szkolny doradca zawo-
dowy, nauczyciele, wy-
chowawcy, pedagog 
szkolny 

Cały rok 
szkolny 

Organizacja projektów edukacyj-
nych, konkursów szkolnych, dni ta-
lentów i innych wydarzeń szkol-
nych nastawionych na poznawanie i 
prezentowanie uczniowskich uzdol-
nień   i zainteresowań; 

Uczniowie ZS nr 1 Udział w projektach, 
konkursach, wydarze-
niach 

Realizacja treści zgodnie z 
WSDZ 

Szkolny doradca zawo-
dowy, nauczyciele, wy-
chowawcy, pedagog 
szkolny 

Według 
planu 
pracy 
szkoły 

Uczestnictwo uczniów w 

olimpiadach i konkursach 

międzyszkolnych; 

 

Uczniowie ZS nr 1 Udział w konkursach i 
olimpiadach przedmioto-
wych 

Realizacja treści zgodnie z 
WSDZ 

Szkolny doradca zawo-
dowy, nauczyciele, wy-
chowawcy, 

Według 
planu 
pracy 
szkoły 

Współpraca ze szkołami wyższego 

szczebla, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi                       

i innymi organizacjami 

działającymi na rzecz rozwoju 

uczniów; 

Uczniowie ZS nr 1 Wycieczki przedmio-
towe, nawiązanie współ-
pracy, wyjazdy studyjne 

Realizacja treści zgodnie z 
WSDZ 

Szkolny doradca zawo-
dowy, nauczyciele 
przedmiotów zawodo-
wych, pedagog szkolny. 

Cały rok 
szkolny 
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Badanie losów absolwentów szkoły. Uczniowie i 
absolwenci ZS nr 1 

 Realizacja treści zgodnie z 
WSDZ 

Szkolny doradca 
zawodowy 

Cały rok 
szkolny 

Warsztaty branżowe dla uczniów 
szkół podstawowych z zakresu 
doradztwa zawodowego i 
zawodoznawstwa. 

Uczniowie szkół 
podstawowych. 

Warsztaty - dokonywania wyboru dal-
szej drogi edukacyjno-za-
wodowej zgodnie z posiada-
nymi zasobami  
i celami 

Szkolny doradca 
zawodowy, nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych. 

Cały rok 
szkolny  

 

 

Część druga: Działania skierowane do nauczycieli, wychowawcy, specjalistów 

opis działania do kogo jest skie-
rowane? 

forma realizacji osoba odpowiedzialna termin re-
alizacji 

Udzielanie wsparcia w podejmowaniu tematyki 
związanej z doradztwem nauczycielom pracują-
cym w szkole; 

Nauczyciele przed-
miotów zawodo-
wych i ogólnych, 
wychowawcy 

Udostępnianie materia-
łów dla nauczycieli, na 
stronie internetowej 
szkoły, porady indywi-
dualne 

Szkolny doradca zawo-
dowy, pedagog szkolny 

Cały rok 
szkolny 

Prowadzenie monitoringu i ewaluacji podejmo-
wanych działań oraz efektywności i funkcjonalno-
ści systemu doradztwa zawodowego w szkole. 

Nauczyciele ZS nr 1 Ankiety, wnioski, spra-
wozdanie z realizacji 
planu WSDZ. 

Szkolny doradca zawo-
dowy 

Maj 2022 

Rozwijanie szkolnych zasobów informacji i wiedzy 
o świecie zawodów i sposobach odkrywania 
własnych predyspozycji i zainteresowań; 

Nauczyciele ZS nr 1 Realizacja treści zgodnie 
z WSDZ 

Szkolny doradca zawo-
dowy, nauczyciele przed-
miotów zawodowych 

Cały rok 
szkolny 
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Część trzecia: Działania skierowane do rodziców 

opis działania 
do kogo jest skiero-

wane? 
forma realizacji osoba odpo-

wiedzialna 
termin re-

alizacji 

 Indywidualne spotkania doradcze z rodzicami; Rodzice  i opiekunowie 
uczniów 

Konsultacje z rodzicami, ko-
munikacja poprzez dziennik 
elektroniczny 

Wychowawcy 
klas, szkolny 
doradca zawo-
dowy 

Według po-
trzeb 

Spotkania z rodzicami służące przygotowaniu ich 
do wspierania dzieci w projektowaniu przyszłej ka-
riery zawodowej; 

Rodzice  i opiekunowie 
uczniów 

Konsultacje i zebrania z ro-
dzicami; 

Wycho-
wawcy, 
szkolny do-
radca zawo-
dowy, kierow-
nik szkolenia 
praktycznego 

Według 
planu pracy 
szkoły 

Wspieranie rodziców w działaniach doradczych, 
udostępnianie informacji i materiałów do pracy z 
własnym dzieckiem; 

Rodzice  i opiekunowie 
uczniów 

Udostępnianie materiałów 
dla rodziców na stronie in-
ternetowej szkoły w za-
kładce doradztwo zawodowe 

Szkolny do-
radca zawo-
dowy. 

Cały rok 
szkolny 

 
 


