
PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

L.P. Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne za 

realizację 

Czas realizacji 

1. Zapoznanie grona  Pedagogicznego z 

założeniami i tematyką doradztwa 

zawodowego w szkole podstawowej  

Prezentacja na Radzie Pedagogicznej lub w 

pokoju nauczycielskim (forma papierowa i 

wersja elektroniczna) 

doradca zawodowy wrzesień 

2019r. 

2 Monitorowanie losów absolwentów. Sporządzenie listy absolwentów wychowawcy klas VIII SP i 

III gimnazjum 

wrzesień 

2019 r. 

3. Zapoznanie rodziców z założeniami i 

tematyką doradztwa zawodowego w szkole 

podstawowej  

Prezentacja multimedialna dla rodziców 

uczniów klas VII 

wychowawcy klas VIII,  

doradca zawodowy 

 wrzesień 2019r.- 

zebrania 

4. Diagnozowanie potrzeb doradczych 

uczniów z wykorzystaniem różnych metod 

i źródeł pozyskiwania informacji na ten 

temat. 

Przeprowadzenie ankiet (wywiadu) 

 z uczniami, rodzicami nt. potrzeb 

doradczych uczniów, rodziców 

nauczyciele  

wychowawca, 

doradca zawodowy 

 

wrzesień 2019 r.- 

rodzice uczniów klas 

VI – VII (zebrania) 

październik 2019r.- 

uczniowie klas VII/VIII 

5. Prowadzenie lekcji zawodoznawczych 

przez wychowawców (www.koweziu.pl) 

 

Prezentacje multimedialne, charakterystyka 

zawodów i predyspozycji zawodowych / 

zgodnie z planem wychowawczo – 

profilaktycznym klasy/ 
 

wychowawcy, doradca 

zawodowy 
 

minimum 

4 lekcje 

październik 

grudzień 

http://www.koweziu.pl/


marzec 

maj 

6. Spotkanie uczniów klas VIII w ramach 

zajęć zawodoznawczych  

 

Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów 

gimnazjum prowadzane przez pracownika 

PPP nr 1 p. M. Żbikowską  

lider  

wychowawcy  
 

styczeń 2020 r. 

7. Pedagogizacja zawodoznawcza rodziców. Pogadanka dla rodziców prowadzona przez 

pracownika PPP nr 1 p. M. Żbikowską 

dyrektor zespół 

wychowawcy (zebrania z 

rodzicami) 

marzec 2020 r. 

8.  Udział w targach zawodoznawczych 

 dla uczniów klas VIII 

Poznanie ofert szkół biorących udział  

w targach 

wychowawcy 
 

kwiecień 2020 r. 

9. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie 

informacji zawodowych w bibliotece 

szkolnej oraz w teczce zespołu w formie:  

- ulotek 

 -informatorów 

- ofert szkół 

- przepisów prawnych. 

Raz w roku szkolnym prezentacja 

informatorów, ulotek na auli szkolnej przez 

uczniów klas VIII wszystkim 

zainteresowanym, a w szczególności 

uczniom klas VII oraz zgromadzenie 

zasobów w segregatorze w bibliotece 

szkolnej 

 

bibliotekarz,  

doradca zawodowy 
 

kwiecień 2020 r. 

( po Targach 

Edukacyjnych) 
 

10. Wyjazdy do szkół średnich, wyższych 

uczelni, zakładów pracy ( ze szczególnym 

Poznanie specyfiki pracy różnych zawodów wychowawcy 

( przynajmniej jeden wyjazd 

cały rok 



uwzględnieniem zakładów pracy na terenie 

gminy). 

w roku szkolnym) 
 

11. Spotkania z przedstawicielami szkół 

średnich na terenie szkoły. 

Prezentacja oferty szkół wychowawcy 

lider 

II semestr- 2020 r. 

12. Pomoc uczniom w wypełnianiu 

dokumentacji do szkół średnich 

Elektroniczne wypełnianie arkuszy  

w bibliotece szkolnej 

Bibliotekarz 

Doradca zawodowy 

maj 2020 r. 

13. Ewaluacja Opracowanie wyników, wniosków i 

rekomendacji na rok szkolny 2020/2021 

Zespół ds. doradztwa 

zawodowego 

czerwiec 2020 r. 

 

 


