
Roczny plan doradcy zawodowego na rok szkolny 

2022/2023 

 Organizacja 

warsztatu pracy 

doradcy 

zawodowego.

1) Opracowanie rocznego 

planu pracy doradcy 

zawodowego na rok 

szkolny 2022/ 23.  

2) Założenie i prowadzenie 

dokumentacji D.Z  

3) Przekazanie informacji 

uczniom o działalności 

szkolnego doradcy 

zawodowego i o godzinach 

jego praca.  

4) Praca nad stroną 

internetową szkoły 

zakładka doradcy 

zawodowego.  

5) Tworzenie tablicy 

informacyjnej. 

- Plan pracy 

przedłożony dyrekcji 

szkoły podstawowej     

nr 9 w Skierniewicach.  

- Dziennik pracy 

doradcy zawodowego.  

- Informacje na lekcjach 

adresu zawodowego.  

- Przygotowanie tablicy 

informacyjnej

 Systematyczne 

rozpoznawanie i 

diagnozowanie 

zapotrzebowania 

uczniów na 

innowacje 

edukacyjną i 

zawodową.

1) Rozpoznanie oczekiwań 

uczniów wobec szkolnego 

doradcy zawodowego.  

2) Przedstawienie uczniom 

zasad korzystania z pomocy 

szkolnego doradcy 

zawodowego i zakresu tej 

pomocy.  

3) Przeprowadzenie ankiet 

dotyczących wyborów 

kierunków szkoły. 

- W ramach spotkań na 

zajęciach doradztwa 

zawodowego.   

- Ankiety przygotowane 

przez doradcę. 



 Prowadzenie 

grupowych działań 

przygotowujących 

do wyboru zawodu i 

kierunku studiów.  

Przewidywana tematyka zajęć 

klasy 7 szkoły podstawowej.  

1) Czym będziemy się 

zajmować na zajęciach 

doradztwa 

zawodowego.  

2) Każdy z nas jest 

inteligentny! Poznajemy 

swoje umiejętności 

zdolności i 

zainteresowania.  

3) Moje preferencje i 

predyspozycje 

zawodowe poznajemy 

siebie swoje mocne 

słabe i słabe strony 

4) Komunikacja 

interpersonalna uczymy 

się pracy w grupie.  

5) Jaka jest wartość ma 

praca dla człowieka.  

6) Radzimy sobie ze 

stresem i emocjami 

które nam towarzyszą w 

życiu.  

7) Zawody przeszłości i 

przyszłości.  

8) Poznajemy szkoły i 

kierunki w naszym 

regionie.  

9) Tworzymy ścieżki 

kariery edukacyjnej i 

zawodowej.  

10) Warsztaty w 

powiatowym urzędzie 

pracy. 

 

Klasy 8 szkoła podstawowa. 

 

1) Zapoznawanie z planem 

pracy doradcy 

zawodowego.  

2) Zapoznanie zasad 

rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej.  

3) Gromadzimy informacje 

odnośnie szkół i 

kierunków.  

4) Weryfikujemy wiedzę 

na temat zawodów oraz 

specjalności.  

5) Wymagania 

pracodawców wobec 

pracowników, 

- Przeprowadzenie zajęć 

doradztwa zawodowego.  

- Przygotowanie 

materiałów 

pomocniczych na 

zajęcia D. Z.  

- Opracowanie wyników 

przeprowadzonych 

badań testów i ankiet 



przeciwwskazania do 

danej pracy zawodowej.  

6) Źródła pozyskiwania 

informacji o rynku 

pracy.  

7) Tworzymy plan własnej 

drogi dalszego 

kształcenia i rozwoju 

kariery zawodowej.  

8) Jak cię widzą tak cię 

piszą autoprezentacja.  

9) Wyjście na targi 

edukacyjne oraz dni 

otwarte w szkołach 

ponadpodstawowych.  

10) CV list motywacyjny 

jako forma pierwszego 

kontaktu z pracodawcą. 

 Indywidualne 

poradnictwo 

zawodowe i 

edukacyjne 

1) Prowadzenie 

indywidualnych 

konsultacji dla uczniów 

w sprawie wyboru 

szkoły zawodu i 

kierunków studiów oraz 

budowanie ścieżki 

kariery. 

- Spotkanie z uczniami 

przeprowadzane i 

opracowywanie 

indywidualnych testów 

predyspozycji.  

- Konsultacje w ramach 

karty indywidualnych 

potrzeb ucznia. 

 Wspomaganie 

rodziców w 

efektywnym 

wspieraniu dzieci w 

podejmowaniu 

decyzji 

edukacyjnych i 

zawodowych.

1) Informacja o pracy 

szkolnego doradcy 

zawodowego i 

możliwości korzystania 

z pomocy.  

2) Udzielanie 

indywidualnych porad i 

konsultacji. 

- Udział w zebraniach 

oraz dniach otwartych. 

- Indywidualna 

konsultacje z rodzicami. 

 

 Gromadzenie 

aktualizacja i 

udostępnianie 

materiałów 

informacyjnych i 

publikacji o 

zawodach.  

1) Udostępnianie uczniom 

materiałów pomoc w 

korzystaniu z zasobów.  

2) Prowadzenie tablicy 

informacyjnej.  

3) Gromadzenie 

czasopism.  

4) Popularyzacja wśród 

uczniów 

zgromadzonych 

materiałów. 

- Biblioteczka 

informacji o zawodach 

ulotki,  

- zbiory multimedialne - 

- informatory 

 



10. Postępowanie w przypadku wprowadzenia nauki zdalnej.  
 

 a) Zajęcia grupowe odbywają się za pomocą platformy MS Teams. 
 b) Konsultacje indywidualne z uczniami i rodzicami odbywają się za pomocą MS Teams. 
 c) Nowe oferty edukacyjne oraz informacje dotyczące rekrutacji do szkół    
ponadpodstawowych będą udostępniane na stronie szkoły www.zsi9.pl w zakładce 
rekrutacja do szkół ponadpodstawowych  2022/2023.  
d) Szkolenie dla uczniów z terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych  
będzie się odbywało za pomocą platformy MS Teams, natomiast hasła i loginy do strony 
www.lodzkie.edu.com.pl/kandydat zostaną rozesłane przez dziennik elektroniczny.  
e) Wycieczki zawodoznawcze i targi edukacyjne nie odbędą się 
 
 Plan Pracy przygotowany został na podstawie informacji zawartych w dziale „Doradztwo EdukacyjnoZawodowe” 
Ośrodka Rozwoju Edukacji. https://doradztwo.ore.edu.pl

 Podejmowanie 

dodatkowych 

działań 

wspomagających 

uczniów w wyborze 

dalszej drogi 

edukacyjnej.  

1) Organizacja wyjścia na 

spotkanie z doradcą 

zawodowym w 

powiatowym urzędzie 

pracy.  

2) Organizacja udziału 

uczniów klas 7i 8 w 

targach edukacyjnych.  

3) Organizowanie spotkań 

z przedstawicielami 

różnych zawodów.  

4) Organizowanie spotkań 

przedstawicielami 

z  szkół średnich. 

- Przygotowanie do 

przemyślanego wyboru 

miejsca i kierunku 

szkoły. 

 Realizowanie działań 

informacyjno-

doradczych we 

współpracy z innymi 

podmiotami.  

1) Współpraca z 

psychologiem i 

pedagogiem szkolnym.  

2) Współpraca z biblioteką 

szkolną.  

3) Współpracy z 

wychowawcami klas.   

4) Współpraca z dyrekcją 

szkoły. 

- Udostępnianie 

materiałów . 

- Składanie sprawozdań z 

pracy doradcy . 

- Udostępniania ucznia 

materiałów 

informacyjnych . 

- Gromadzenia 

materiałów 

multimedialnych. 

 Współpraca z 

instytucjami 

wspierającymi 

szkolny system 

doradztwa 

zawodowego i z 

innymi podmiotami. 

 

 

1) Wojewódzki urząd pracy  

2) OHP  

3) Poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna 

Kuratorium oświaty  

4) Wydział oświaty  

5) Szkoły 

ponadpodstawowe. 

- Korzystanie z 

dostępnych materiałów  

- korzystanie z 

profesjonalnej pomocy  

- konsultacje z 

psychologiem  

- udział w spotkaniach i 

konferencjach oraz 

szkoleniach 

organizowanych przez 

instytucje. 




