
Plan realizacji zadań doradcy zawodowego w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w roku szkolnym 
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Lp

. 

Treści programowe – 

wymagania szczegółowe (cele 

ogólne i szczegółowe) 

Rodzaj działania (zadanie) 

Metody  

i formy 

realizacji 

Realizatorzy  

i sojusznicy 
Uczestnicy Terminy Uwagi 

I. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego   

1.  

Diagnozowanie 

zapotrzebowania uczniów na 

działania związane z realizacją 

doradztwa zawodowego (kl. VII 

i VIII): 

 zapotrzebowanie na 
informacje dotyczące 

edukacji i wyborów 

zawodowych, 

 zapotrzebowanie na pomoc 

w planowaniu kształcenia 

i kariery zawodowej, 

 potrzeby uczniów ze SPE 

Analiza dokumentacji szkolnej. 

Wywiady z nauczycielami, rodzicami. 

Sondaż diagnostyczny skierowany do 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Utworzenie ewidencji uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Ankiety, 

wywiady, 

analiza 

dokumentacj

i 

Doradca 

zawodowy, 

pedagog 

szkolny, 

wychowawc

y klas, 

nauczyciele 

Uczniowie, 

rodzice, 

nauczyciele 

X 2018  

2.  

Rozpoznawanie planów 

edukacyjnych i zawodowych 

uczniów ze SPE 

Wywiady z nauczycielami, rodzicami. 

Sondaż diagnostyczny skierowany do 

uczniów klasy VII i VIII i ich rodziców. 

Ankiety, 

wywiady 

Doradca 

zawodowy, 

pedagog 

szkolny 

Uczniowie, 

rodzice 
X 2018  

3.  

Pozyskiwanie informacji 

o predyspozycjach, 

zainteresowaniach, planach 

edukacyjnych uczniów w 

trakcie bieżącej pracy doradcy 

 Stałe monitorowanie zapotrzebowania 
na działania związane z realizacją 

doradztwa zawodowego. 

 Konsultacje indywidualne. 

 Indywidualne rozmowy doradcze 

Ankiety, 

wywiady 

Doradca 

zawodowy 

Uczniowie, 

rodzice 
Cały rok  



zawodowego, konsultacje 

z wychowawcami, nauczyciela

mi i rodzicami. 

z uczniami. 

 Indywidualne rozmowy z rodzicami 
nt. sposobów pozyskiwania wiedzy 

o dziecku, pomocy dziecku 

w samopoznaniu siebie, w 

planowaniu dalszej drogi kształcenia, 

w motywowaniu dziecka do nauki i 

pracy indywidualnej. 

II. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego (ujęte w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.oraz w ramach projektu SPInKa 

(zajęcia grupowe i indywidualne rozmowy doradcze zakończone opracowaniem z każdym uczestnikiem projektu IPD) 

III. Opracowanie - we współpracy w zespole - z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami 

klasowymi, pedagogiem programu WSDZ 

4.  

Opracowanie i wdrożenie 

Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego 

w Szkole  

Opracowanie dokumentu zawierającego 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa 

Zawodowego 

Praca 

grupowa 

Dyrektor 

szkoły 

Doradca 

zawodowy 

Zespół  

d.s. WSDZ 

IX-X 

2018 
 

Zapoznanie Rady Pedagogicznej 

z Wewnątrzszkolnym Systemem 

Doradztwa zawodowego 

Prelekcja, 

praca 

grupowa 

Doradca 

zawodowy 
RP X 2018  

Zapoznanie Rodziców 

z Wewnątrzszkolnym Systemem 

Doradztwa Zawodowego 

Prelekcja 

Doradca 

zawodowy, 

wychowawc

y klas 

Rodzice X 2018  

5.  
Planowanie działań związanych 

z doradztwem zawodowym 

Przydział zadań dla nauczycieli – 

włączenie treści z zakresu doradztwa 

zawodowego do tematyki zajęć z 

przedmiotów ogólnokształcących i zajęć 

z wychowawcą 

Dyskusja, 

praca 

grupowa 

Doradca 

zawodowy, 

wychowawc

y klas, 

nauczyciele 

RP X 2018  



 

Przydział zadań dla nauczycieli – 

włączenie treści z zakresu doradztwa 

zawodowego do działań okołoszkolnych 

(imprezy i uroczystości szkolne, 

konkursy, spotkania zawodoznawcze 

itp.) 

Dyskusja, 

praca 

grupowa 

Doradca 

zawodowy, 

wychowawc

y klas, 

nauczyciele 

RP X 2018  

6.  

Współpraca z instytucjami 

tworzącymi sieć współpracy 

i wspierającymi szkołę 

w działalności doradczej  

Spotkania z przedstawicielami różnych 

instytucji organizacji tworzących sieć 

współpracy. 

 
Doradca 

zawodowy 

Wszyscy 

odbiorcy 

W miarę 

potrzeb 
 

7.  
Monitorowanie realizacji zadań 

wynikających z WSDZ  

Analiza zapisów dokumentacji szkolnej, 

analiza sprawozdań nauczycieli, analiza 

dokumentacji doradcy zawodowego 

Analiza 

dokumentacj

i 

Dyrektor 

szkoły, 

doradca 

zawodowy 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 
 

8.  
Ewaluacja działań związanych 

z funkcjonowaniem WSDZ 

Spotkanie z Radą Pedagogiczną 

dotyczące podsumowania, omówienia 

i opracowania wniosków do dalszej 

pracy w ramach rocznych działań WSDZ 

Warsztaty, 

ankiety, 

dyskusja 

Dyrektor 

szkoły, 

doradca 

zawodowy 

Wszyscy 

nauczyciele 
VI 2019  

IV. Wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami klasowymi, nauczycieli przedmiotów 

ogólnokształcących, pedagoga w zakresie realizacji działań określonych w WSDZ 

9.  

Wspieranie nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej, przedszkolnej, 

przedmiotów 

ogólnokształcących, 

wychowawców klas oraz 

nauczycieli specjalistów 

w realizacji zadań z zakresu 

doradztwa zawodowego 

Udzielanie informacji, wskazówek 

metodycznych, dzielenie się zasobami 

zgromadzonymi w biblioteczce doradcy 

zawodowego, organizowanie konsultacji 

ze specjalistami z sieci współpracy. 

Pogadanka 

dyskusja 

Doradca 

zawodowy 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

szkolny 
 



V. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji 

edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

10.  

Gromadzenie i systematyczne 

aktualizowanie informacji 

edukacyjnej i z zakresu 

doradztwa zawodowego 

Bieżące, systematyczne gromadzenie 

materiałów informacyjnych 

(informatorów, ulotek) w bibliotece 

szkolnej i w Punkcie Doradcy 

Zawodowego 

 
Doradca 

zawodowy 
 

Na 

bieżąco 
 

Opracowanie zasad udostępniania 

zgromadzonych zasobów i zapoznanie 

z nimi uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 
Doradca 

zawodowy 

Nauczyciel

e, 

uczniowie  

i rodzice 

IX-X 

2018 
 

11.  

Opracowywanie i udostępnianie 

informacji edukacyjnej i z 

zakresu doradztwa zawodowego 

dla uczniów, rodziców i 

nauczycieli 

Utworzenie, uaktualnianie 

i udostępnianie bazy danych o szkołach 

następnego etapu edukacyjnego w 

regionie. 

 
Doradca 

zawodowy 

Nauczyciel

e, 

uczniowie  

i rodzice 

Cały rok  

Stała aktualizacja gazetki informacyjnej 

dotyczącej zagadnień doradztwa 

zawodowego 

 
Doradca 

zawodowy 

Nauczyciel

e, 

uczniowie  

i rodzice 

Cały rok  

12.  

Udostępnianie informacji 

edukacyjnej i z zakresu 

doradztwa zawodowego na 

strony www szkoły 

Utworzenie zakładki na stronie 

Internetowej szkoły „Wewnątrzszkolny 

system doradztwa zawodowego” 

 
Doradca 

zawodowy 

Nauczyciel

e, 

uczniowie  

i rodzice 

XI 2018  

VI. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i realizowaniu działań zapisanych w WSDZ. 

13.  

Koordynowanie pracy 

nauczycieli oraz wychowawców 

klas w realizacji zajęć i 

Organizowanie spotkań konsultacyjnych 

dla nauczycieli, wychowawców. 
 

Doradca 

zawodowy 

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok  

Udzielanie pomocy w realizacji imprez  Doradca Wszyscy Cały rok  



 

zagadnień związanych z 

doradztwem zawodowym. 

i przedsięwzięć. zawodowy nauczyciele 

Organizowanie konsultacji ze 

specjalistami  

w przypadkach wymagających 

dodatkowych wyjaśnień. 

 

Dyrektor, 

doradca 

zawodowy 

Wszyscy 

nauczyciele 
Cały rok  


