
 

PLAN REALIZACJI 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

      w roku szkolnym 2020/21 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325) 

 

Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego 

 

 Tematyka działań Klasa Metody i formy 

realizacji 

Termin Osoba 

odpowiedzialna 

1 Spotkanie zespołu ds. realizacji 

doradztwa zawodowego, analiza 

założeń programu doradztwa 

zawodowego na rok szkolny 

2020/2021 

 

 dyskusja, analiza 

potrzeb 

wrzesień doradca 

zawodowy 

2 Analiza dostępnych zasobów  

(także w kontekście edukacji 

zdalnej lub hybrydowej) 

 

 analiza 

dokumentów 

 

wrzesień doradca 

zawodowy 

 

3 Realizacja obowiązkowych 

zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego dla klas po szkole 

podstawowej 

 

II Ap 

II BCp 

I CD 

zajęcia grupowe 3 godz 

maj 2021 

doradca 

zawodowy 

 

4 Aktualizacja tablicy 

informacyjnej dotyczącej  

doradztwa edukacyjnego i 

zawodowego 

 bieżące 

umieszczanie 

informacji, broszur, 

plakatów 

cały rok 

szkolny 

doradca 

zawodowy, 

nauczyciel WOS 

 

5 Indywidualne doradztwo 

edukacyjno-zawodowe  

 

 

 

 

wszystkie spotkania 

indywidualne 

wg. potrzeb 

cały rok 

pedagog 

szkolny,  

doradca 

zawodowy, 

wychowawcy 

6 Omówienie dokumentacji 

i kryteriów przyjęcia uczniów 

klas III do szkół wyższych.  

Matura (deklaracje, procedury) 

 

III A 

III BC 

zajęcia grupowe wrzesień, 

styczeń, 

luty 

doradca 

zawodowy, 

wychowawcy 

 



7. Udział uczniów w XIV Salonie 

Maturzystów – on-line 

 

 

III A 

III BC 

projekcje grupowe i 

indywidualne  

wrzesień doradca 

zawodowy, 

wychowawcy 

8. Udział uczniów w targach szkół 

wyższych (wyjścia 

zorganizowane) 

 

 

III A 

III BC 

II ABg 

II CBg 

odwiedzanie 

stanowisk 

marzec, 

kwiecień 

doradca 

zawodowy, 

wychowawcy 

9. Współpraca z uczelniami 

wyższymi z Łodzi - zajęcia dla 

uczniów prowadzone przez 

pracowników akademickich 

 

wszystkie zajęcia grupowe cały rok 

szkolny 

nauczyciele 

przedmiotów 

10. „Staszic, kuźnią talentów” wszystkie konkurs szkolny marzec opiekun 

samorządu 

uczniowskiego, 

pedagog szkolny 

 

11. Realizacja tematyki z zakresu 

doradztwa zawodowego  

w ramach przedmiotów  

( podstawy przedsiębiorczości, 

języki obce, WOS ) 

 

wszystkie zajęcia grupowe cały rok 

szkolny 

nauczyciele 

przedmiotów 

12. Realizacja tematyki z zakresu 

doradztwa zawodowego  

w ramach godzin do dyspozycji 

wychowawcy 

 

wszystkie zajęcia grupowe, 

warsztaty, projekty 

cały rok 

szkolny 

wychowawcy 

poszczególnych 

klas 

13.  Sporządzanie sprawozdań 

z planowanych i 

zrealizowanych zadań z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

 

 przygotowanie 

dokumentu 

czerwiec doradca 

zawodowy 

14. Badanie losów 

absolwentów 

III A 

III BC 

kontakt 

z absolwentami 

poprzez wizyty w 

szkole  

 

wrzesień 

październik 

następnego 

roku 

szkolnego 

 

wychowawcy 

poszczególnych 

klas 

 

 


