
PROGRAM REALIAZACJI WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 

w roku szkolnym 2021/22 

Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego 

  Tematyka działań 

Liczba 

oddziałów, 

których 

dotyczą 

zadania 

Metody i formy 

realizacji 
Termin 

Osoba 

odpowiedzialna 

Semestr 1 

1. 

Przygotowanie 

programu realizacji  

doradztwa 

zawodowego w 

oparciu o 

wewnątrzszkolny 

system doradztwa 

zawodowego; 

      ------- 
konsultacje 

dyskusja,  
wrzesień 

Doradca 

zawodowy 

2. 
Diagnoza potrzeb 

doradczych uczniów 
klasy VIII 

Sondaż (ankieta) 

Dyskusja 

grupowa 

 wrzesień 
Doradca 

zawodowy 

3. 

Diagnoza planów i 

aspiracji 

edukacyjnych i 

zawodowych 

klasy VIII Sondaż październik 
Doradca 

zawodowy 

4. 

Analiza danych 

uzyskanych z 

diagnozy 

— 

 omówienie 

uzyskanych 

informacji; 

spotkanie z 

wychowawcami 

klas, pedagogiem 

listopad 
Doradca 

zawodowy 

5. 

Realizacji zajęć z 

zakresu doradztwa 

zawodowego dla klas 

VIII i VII 

Klasy VIII,  
zajęcia 

obowiązkowe 

Wrzesień - 

styczeń 

Doradca 

zawodowy 

 Noc Zawodowców 
Klasy VII i 

VIII 

Udział w 

wydarzeniu 
01.10.2020 

Wych.klas, 

doradca zaw. 

 

Spotkanie 

informacyjno-

doradcze dla 

rodziców „Jak pomóc 

dziecku wybrać 

szkołę i zawód” 

Rodzice 

uczniów VIII 

klasy 

spotkanie 

informacyjno-

doradcze 

29.11.2020 

Doradca 

zawodowy, 

wychowawcy 

klas 



 

Aktualizacja zakładki 

dotyczącej doradztwa 

edukacyjnego i 

zawodowego na 

stronie szkoły 

— 

Opracowanie 

graficzne oraz 

merytoryczne 

strony 

Wrzesień-

październik 

Doradca 

zawodowy 

 

Indywidualne 

doradztwo 

edukacyjno-

zawodowe 

Uczniowie 

klas VIII 

Indywidualne 

konsultacje 

 (październik-

styczeń) 

Pedagog, 

psycholog, 

doradca 

zawodowy 

 Ewaluacja 

formatywna 
Klasy VIII sondaż 

Koniec 

semestru 

Doradca 

zawodowy 

Semestr 2 

 

Realizacja zajęć z 

zakresu doradztwa 

zawodowego dla klas 

VIII i VII 

klasy VII 
zajęcia 

obowiązkowe 
luty-czerwiec 

Doradca 

zawodowy 

 

Koordynowanie 

działań związanych z 

rekrutacją do szkół 

ponadpodstawowych 

Klasy  VIII 

lekcje 

wychowawcze, 

indywidualne 

konsultacje 

semestr II 

Wychowawcy 

klas, doradca 

zawodowy 

       

 

Projekt „Miasteczko 

zawodów” 

realizowany przez 

uczniów klas VIII dla 

klas I-III* 

Klasy I-III, 

VIII 

Spotkanie 

wewnątrzszkolne  

Kwiecień- 

maj 

Doradca 

zawodowy, 

wychowawcy 

klas 

 

Spotkanie z doradcą z 

Centrum Wsparcia 

Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego 

i Zawodowego w 

Poznaniu* 

Klasy VIII 

spotkanie 

informacyjno-

doradcze 

luty-kwiecień 
Doradca 

zawodowy 

 
Udział w drzwiach 

otwartych w ZS nr 1 

w Swarzędzu* 

Klasy VIII 
Spotkanie – 

wycieczka 
Kwiecień 

Doradca 

zawodowy, 

wychowawcy 

klas 

 Targi edukacyjne Klasy VIII 
Udział w 

wydarzeniu 

11-

13.03.2022 

Wychowawcy 

klas 

 

Aktualizacja zakładki 

na stronie szkoły 

dotyczącej doradztwa 

edukacyjnego i 

zawodowego 

      ---------- 

Opracowanie 

graficzne oraz 

merytoryczne 

strony 

cały semestr 
Doradca 

zawodowy 

 Indywidualne 

doradztwo 
Klasy VIII 

Indywidualne 

konsultacje 
luty-maj 

Pedagog, 

psycholog, 



edukacyjno-

zawodowe 

doradca 

zawodowy 

 Ewaluacja końcowa 

Uczniowie 

klas VIII, VII, 

wychowawcy 

klas 

sondaż 
Po koniec II 

semestru 

Doradca 

zawodowy 

*zależne od bieżącej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 

 

Zadania realizowane przez wychowawców i nauczycieli nie zostały ujęte w 

harmonogramie. Termin ich realizacji zależy od planów zajęć i lekcji 

wychowawczych dla poszczególnych klas, uwzględniający Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego 

 

 


