
PLAN PRACY W RAMACH DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚMIARACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 

Lp. Opis działania Sposób realizacji Osoby 

odpowie 

dzialne 

Czas 

realizacji 

1. Diagnozowanie 

oczekiwań i 

zapotrzebowania uczniów 

na informacje. Zebranie 

informacji dot. 

zainteresowań uczniów i 

ich uzdolnień. 

Pomoc w planowaniu 

kształcenia i przy 

wyborze zawodu.  

Dokonanie diagnozy podczas zajęć z doradcą 

zawodowym i w ramach godzin z 

wychowawcą.  
Indywidualne porady edukacyjne i zawodowe. 

 

wychowaw

ca, 

doradca 

zawodowy, 

pedagog 

 

X-XII 

2020 r. 

 

2020/2021 

2. Zapoznanie ze specyfiką 

lokalnego rynku pracy i 

edukacji. 

Spotkania z przedstawicielami szkół i wyjazdy 

na dni otwarte. 

Wycieczki do zakładów pracy i spotkania z 

przedstawicielami zawodów oraz właścicielami 

firm. 

doradca 

zawodowy, 

rodzice, 

wychowaw

cy 

 

 2020/2021 

 

3. Indywidualna praca z 

uczniami i ich rodzicami, 

mającymi problemy 

zdrowotne, emocjonalne, 

decyzyjne itp.,w 

szczególności z uczniami 

ze SPE.  

Kierowanie w trudnych i szczególnych 

przypadkach do specjalistów i doradców 

zawodowych w poradniach psychologiczno - 

pedagogicznych. 

 

doradca 

zawodowy 

 

wg potrzeb 

 

Obszar 2. Koordynowanie działalności informacyjno - doradczej szkoły, gromadzenie, aktualizacja i 

udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

 

Lp. 
 

Opis działania 
 

Sposób realizacji 
Osoby 

odpowie- 

dzialne 

 

Czas 

realizacji 

1. Prowadzenie gazetki 

ściennej zawierającej 

informacje na temat 

planowania kształcenia 

i wyboru zawodu. 

Umieszczenie gazetki w widocznym miejscu.  doradca 

zawodowy  
do 30 XI 

 

aktualizow

ana przez 

cały rok   

2. 

 

 

 

 

 

Opracowanie i 

zgromadzenie 

informacji oraz 

materiałów dla 

uczniów, rodziców i 

nauczycieli. 

Utworzenie kącika związanego z 

planowaniem edukacji i wyborem zawodu w 

bibliotece, gromadzenie materiałów nt. 

orientacji zawodowej. Przedstawienie 

aktualnej oferty edukacyjnej szkół, także poza 

regionem.  

doradca 

zawodowy 
 

 

do 30 XI 

 

2020/2021 

3. Wsparcie rodziców 

poprzez wskazywanie 

dodatkowych źródeł 

informacji na poziomie 

regionalnym, 

ogólnokrajowym, 

 

Spotkania z rodzicami, konsultacje z 

nauczycielami i wychowawcami. 

 

doradca 

zawodowy 
 

 

wg potrzeb 



europejskim i 

światowym, dot. rynku 

pracy, trendów i 

wykorzystania 

talentów dla uczniów 

szczególnie 

uzdolnionych.  

  

Obszar 3. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i 

podjęcia roli zawodowej. 

Opis działania Sposób realizacji Osoby 

odpowiedz

ialne 

Czas 

realizacji 

Prowadzenie zajęć 

grupowych związanych z 

wyborem  kierunku 

kształcenia i zawodu oraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia grupowe w klasach I - III „Świat 

zawodów”: 

Zajęcia grupowe w klasie IV - VI „Kim będę?”: 

Indywidualne zajęcia i konsultacje w ramach 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

Tematyka zajęć kl. VII 
1.Poznajemy swoje zainteresowania. 
2. Jaki jestem? Określamy swoje cechy 

charakteru i temperamentu. 
3.Moje mocne i słabe strony. 
4. Moje wartości-kotwice kariery. 
5. Znaczenie pracy w życiu człowieka. 
6.Moja przyszłość- rozpoznajemy swoje 

predyspozycje zawodowe. 
7. Poznajemy grupy zawodów. 
8. Poznajemy system edukacji zawodowej w 

Polsce. 
9. Zawody w moim najbliższym otoczeniu. 
10. Zawody przyszłości.  

doradca 

zawodowy 
2020/2021 

Tematyka zajęć kl. VIII 
1. Moje aspiracje i potrzeby. 
2. Jaki jestem? 
3. Zawody a rynek pracy. 
4. Trendy na rynku pracy. 
5. Edukacja formalna. 
6. System rekrutacji do szkół. Harmonogram 

rekrutacji. 
7. Jak złożyć podanie do szkoły 

ponadpodstawowej. 
8. Planowanie wyboru ścieżki edukacyjno- 

zawodowej. 
9. System wsparcia w wyborze szkoły i zawodu. 
10. Mój świadomy wybór. 

doradca 

zawodowy 
2020/2021 
  

  

  

 


