
 

 
Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Działania skierowane do uczniów 

opis działania do kogo jest 
skierowane? 

forma 
realizacji 

realizowane 
treści 
programowe 

osoba 
odpowie-
dzialna 

termin 
realizacji 

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; 

Poradnictwo indywidualne 
w formie bezpośredniej i 
zdalnej;  

Utworzenie banku 
szkolnych zasobów             
z obszaru doradztwa  
zawodowego; 

Prowadzenie i aktualizacja 
gabloty informacyjnej; 

 

 

Uczniowie        
II – III klas 
ponadgimnazja
lnych i I – II 
klas 
ponadpodstaw
owych 

zajęcia z 
doradztwa 
zawodowego 
(10 godzin w 
roku szkolnym 
dla każdego 
oddziału); 
lekcje z 
wychowawcą, 
nauczycielami 
przedmiotów, 
pedagogiem 
szkolnym i 
zajęcia z 
bibliotekarzem; 
porady 
indywidualne 
bezpośrednie i 
on line, 
prezentacje i 
udostępnianie 
materiałów z 
zakresu 
doradztwa 
zawodowego; 
udział w 
targach 
edukacyjnych, 
spotkaniach z 
przedstawiciela
mi zawodów, 
instytucji 
wspierających 
doradztwo, 
absolwentami, 
przedstawiciela
mi uczelni 
wyższych, 
udział w 
drzwiach 
otwartych i 
wydarzeniach 
promocyjnych 
uczelni 
wyższych 

Realizacja 
wszystkich 
treści 
programowych z 
zakresu 
doradztwa 
zawodowego 
zgodnie z 
programem 
doradztwa dla 
klas I-III liceum 
zatwierdzonym 
przez dyrektora 
szkoły 

Szkolny 
doradca 
zawodowy, 
wychowawcy 
klas, 
nauczyciele 
przedmiotów, 
pedagog 
szkolny, 
bibliotekarz 

Cały rok 
szkolny 

 



 

Działania skierowane do nauczycieli, wychowawcy, specjalistów 

opis działania do kogo jest 
skierowane? 

forma 
realizacji 

osoba 
odpowiedzialna 

termin 
realizacji 

organizacja szkoleń i poradnictwa: 
realizacja zadań z zakresu doradztwa 
zawodowego na lekcjach 
przedmiotowych 

Nauczyciele 
przedmiotowi, 
wychowawcy 
klas 

Szkolenia rady 
pedagogicznej, 
indywidualne 
poradnictwo, 
udostępnianie 
materiałów 

Szkolny doradca 
zawodowy, nauczyciele, 
wychowawcy, pedagog 
szkolny, bibliotekarz, 
przedstawiciele 
instytucji wspierających 
organizację szkolnego 
doradztwa zawodowego 

Cały rok 
szkolny 

Utworzenie banku szkolnych 
zasobów  z obszaru doradztwa  
zawodowego, prowadzenie gabloty 
doradztwa zawodowego 

Nauczyciele 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotowi 

Elektroniczny 
folder z zasobami, 
zamieszczony na 
szkolnej stronie 
www. Dostępny po 
zalogowaniu 

Nauczyciele, 
wychowawcy klas, 
doradca zawodowy,  
bibliotekarz 

Cały rok 
szkolny 

Działania skierowane do rodziców.  

opis działania do kogo jest 
skierowane? 

forma 
realizacji 

osoba 
odpowiedzialna 

termin 
realizacji 

Organizacja spotkania 
informacyjnego z doradcą 
zawodowym na temat działań 
związanych z doradztwem 

Wszyscy 
rodzice 

Zebranie z 
rodzicami, 
indywidualne 
porady on line 

Szkolny doradca 
zawodowy, 
nauczyciele 
przedmiotów, 
wychowawcy klas 

Cały rok 
szkolny 

Włączanie rodziców w szkolne 
działania związane z orientacją 
zawodową i doradztwem poprzez 
zapraszanie ich jako przedstawicieli 
różnych zawodów 

Wszyscy 
rodzice 

Wykłady, 
spotkania  

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 
programowo 
najwyższych 

Przygotowanie 
zakładki na stronie 
szkoły 

Szkolny doradca 
zawodowy, 
nauczyciele, 
wychowawcy klas 
programowo 
najwyższych 

Cały rok 
szkolny  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


