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1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego 
 

 Tematyka działań Oddziały, których 
dotyczą zadania 

Metody i formy 
realizacji 

Termin Osoba odpowiedzialna za 
realizację 

1. Analiza założeń programu doradztwa 
zawodowego na rok szkolny 
2022/2023 

--- Analiza potrzeb Wrzesień Doradca 
zawodowy/koordynator 

2. Aktualizacja gazetki dotyczącej 
doradztwa edukacyjnego 
i zawodowego 

--- Gazetka ścienna cały semestr Doradca zawodowy 

3. Diagnoza potrzeb doradczych uczniów Klasy VII i VIII Dyskusja grupowa Wrzesień/październik Doradca 
zawodowy/koordynator 

4. Realizacja zajęć z zakresu doradztwa 
zawodowego dla klas VII 

Klasy VII Zajęcia obowiązkowe I semestr 
spotkania raz/dwa 
razy w miesiącu 

Doradca zawodowy 

5. Realizacja zajęć z zakresu doradztwa 
zawodowego dla klas VIII 

Klasy VIII Zajęcia obowiązkowe I semestr 
spotkania raz/dwa 
razy w miesiącu 

Doradca zawodowy 

9. Ewaluacja formatywna Klasy VII i VIII Dyskusja grupowa Koniec semestru 
 

Doradca zawodowy 

10. Warsztaty „Jak wybrać szkołę, by 
dobrze zaplanować ścieżkę edukacyjno 
zawodową” 

Klasy VIII Zajęcia warsztatowe II semestr/ 2 godziny 
lekcyjne 

Doradca zawodowy z 
Centrum Doradztwa 
Zawodowego dla Młodzieży 

11. Realizacja zajęć z zakresu doradztwa 
zawodowego dla klas VII 

Klasy VII Zajęcia obowiązkowe II semestr 
spotkania raz/dwa 
razy w 
miesiącu 

Doradca zawodowy 

12. Realizacja zajęć z zakresu doradztwa 
zawodowego dla klas VIII 

Klasy VIII Zajęcia obowiązkowe II semestr spotkania 
raz/dwa razy w 
miesiącu 

Doradca zawodowy 

13. Arena zawodów  Klasy VIII Zajęcia warsztatowe II semestr Doradca zawodowy-
wychowawcy klas 

13. Targi edukacyjne Klasy VII i VIII Udział w wydarzeniu 10-12.03.2022 Rodzice uczniów/ 
Doradca zawodowy 



14. Indywidualne doradztwo edukacyjno- 
zawodowe 

Klasy VII i VIII Indywidualne 
konsultacje 

Cały semestr w ramach 
godzin dostępności  

Pedagog, psycholog, 
doradca zawodowy 

15. Spotkania informacyjno-doradcze dla 
rodziców „Procedura rekrutacji do 
szkół ponadpodstawowych” 

Rodzice uczniów klasy 
VIII 

Spotkanie 
informacyjno- 
doradcze 

Cały semestr w ramach 
godzin dostępności 

Doradca 
zawodowy/koordynator 

16. Ewaluacja końcowa Uczniowie klas VIII sondaż Pod koniec II 
semestru 

Doradca zawodowy 

 
 

Zadania z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w klasach I-III, IV-VI oraz w klasach VII-VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, w ramach bieżącej pracy z uczniami, wynikającej z realizacji podstawy programowej wybranych przedmiotów, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”. Zadania realizowane przez wychowawców i nauczycieli nie zostały ujęte w harmonogramie. 

Termin ich realizacji zależy od planów zajęć i lekcji wychowawczych dla poszczególnych klas. 
 

2. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji zadań: 

• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych 

• Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu 

• Mapa Karier 

Autor programu: Ewelina Szczechowiak, doradca 
zawodowy 

Opracowanie na potrzeby roku szkolnego 2022/2023: 
Izabella Perdoch 
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