
Program realizacji doradztwa zawodowego  

w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sławie  

w roku szkolnym 2019/2020 
 

Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na 

informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej. 

Lp. Opis działania Sposób realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Czas realizacji 

1 Diagnozowanie 

zapotrzebowania  uczniów 

na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz pomoc w 

planowaniu kariery 

zawodowej. 

Analiza dokumentacji szkolnej. 

Wywiady z uczniami. 

Wywiady z nauczycielami, 

rodzicami. 

Pogadanki na godzinach 

wychowawczych. 

Spotkania z pedagogiem 

szkolnym. 

Koordynator WSDZ, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotów. 

I półrocze 

2 Zdobywanie wiedzy o 

predyspozycjach i 

możliwościach uczniów 

poprzez konsultacje z 

wychowawcami i 

nauczycielami uczącymi. 

Konsultacje indywidualne nt. 

uzdolnień, słabych stron, 

predyspozycji uczniów. 

Koordynator WSDZ. Na bieżąco, wg 

potrzeb 

3 Zdobywanie wiedzy o 

predyspozycjach i 

możliwościach uczniów 

poprzez indywidualne 

spotkania z nimi. 

Pomoc uczniom w 

planowaniu przyszłości. 

Indywidualne rozmowy doradcze 

z uczniami nt. zainteresowań, 

uzdolnień, słabych i mocnych 

stron, planów edukacyjno - 

zawodowych 

Koordynator WSDZ, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas. 

Na bieżąco, wg 

potrzeb 

Obszar 2. Gromadzenie, aktualizacja, i udostępnianie informacji edukacyjnych i 

zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

1 Gromadzenie ,  aktualizacja 

i udostępnianie informacji 

edukacyjnych i 

zawodowych. 

Bieżące gromadzenie materiałów 

informacyjnych ( informatorów, 

ulotek) w bibliotece szkolnej  

Nauczyciele- 

bibliotekarze, 

koordynator WSDZ. 

Cały rok szkolny 

2 Udostępnianie informacji za 

pośrednictwem strony 

internetowej szkoły. 

Promocja i aktualizacja 

tablicy dotyczącej WSDZ w 

szkole. 

Utworzenie zakładki na stronie 

internetowej szkoły – Doradztwo 

Zawodowe. 

Wywieszanie aktualnych 

informacji na temat WSDZ w 

szkole. 

Koordynator WSDZ, 

administrator strony 

internetowej szkoły. 

Koordynator WSDZ. 

Cały rok szkolny 

3 Zapoznanie uczniów, 

rodziców i nauczycieli z 

siecią lokalnych szkół 

następnego etapu 

edukacyjnego i placówek 

kształcenia ustawicznego. 

Pogadanki na godzinach 

wychowawczych, na zebraniach 

z rodzicami na temat  możliwości 

dalszego kształcenia. 

Wychowawcy klas, 

doradca zawodowy . 

Marzec - maj 

3. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z 

uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów. 



1 Zajęcia umożliwiające 

uczniom poznanie siebie: 

swoich predyspozycji, 

uzdolnień oraz innych 

zasobów. 

Uczestnictwo uczniów w 

zajęciach : „ Doradztwo 

zawodowe.” 

 

 

Udział uczniów w lekcjach 

wychowawczych służących 

samopoznaniu. 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności 

kluczowych w ramach lekcji 

przedmiotowych. 

Doradca zawodowy. 

 

 

 

 

Wychowawcy klas. 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotów. 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Cały rok  szkolny 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

2 Projekty edukacyjne 

umożliwiające uczniom 

lepsze poznanie świata 

zawodów, rynku pracy. 

Uczestnictwo w projektach 

edukacyjnych, takich jak : 

„DZIEŃ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”,  

 

 

Koordynatorzy tychże 

projektów. 

Cały rok szkolny. 

3 Zajęcia umożliwiające 

uczniom poznanie dalszych 

etapów systemu edukacji. 

Uczestnictwo uczniów w 

zajęciach : „ Doradztwo 

zawodowe”. 

 

Udział uczniów  w Dniach 

Otwartych       

w placówkach kształcenia 

ustawicznego, szkołach 

wyższych. 

 

Doradca zawodowy . 

 

 

 

Wychowawcy klas. 

Cały rok szkolny. 

 

 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

imprez. 

4. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę. 

1 Opracowanie i wdrażanie 

WSDZ. 

 

 

Zapoznanie rady 

pedagogicznej z WSDZ. 

Opracowanie dokumentu. 

 

 

 

Dyrektor szkoły, 

koordynator WSDZ. 

wrzesień. 

 

 

 

 

wrzesień 

2 Wspieranie nauczycieli 

przedmiotu oraz 

wychowawców klas w 

realizacji zajęć / zagadnień 

związanych z wyborem 

kierunku dalszego 

kształcenia i zawodu. 

Udzielanie informacji , 

organizowanie konsultacji ze 

specjalistami w przypadkach 

wymagających dodatkowych 

wyjaśnień. 

Koordynator WSDZ Cały rok szkolny. 

3 Współpraca z instytucjami 

wspierającymi szkołę w 

działalności doradczej. 

Spotkania z przedstawicielami 

różnych instytucji i organizacji . 

Koordynator WSDZ. Cały rok szkolny. 

4 Monitorowanie realizacji 

przydzielonych zadań. 

Analiza zapisów w dziennikach 

zajęć związanych z realizacją 

pomocy uczniom w wyborze 

dalszego kierunku kształcenia i 

zawodu. 

Dyrektor szkoły. Cały rok szkolny. 

Obszar 5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 



zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

1 Koordynowanie pracy 

nauczycieli przedmiotu oraz 

wychowawców klas w 

realizacji zajęć/ zagadnień 

związanych z wyborem 

kierunku dalszego 

kształcenia i zawodu. 

Udzielanie pomocy w miarę 

potrzeb. 

Koordynator WSDZ. Cały rok szkolny. 

Obszar 6. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych  w udzielaniu 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

1 Wspieranie nauczycieli 

przedmiotu oraz 

wychowawców klas w 

realizacji zajęć/ zagadnień 

związanych z wyborem 

kierunku dalszego 

kształcenia i zawodu. 

Udzielanie pomocy w miarę 

potrzeb. 

Koordynator WSDZ,. Cały rok szkolny. 

 

 

  


