
Szkolny plan doradztwa zawodowego – WSDZ 

(element programu wychowawczego szkoły) 

 

1) Cele ogólne: 

 Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, 

 Wspieranie uczniów metodami aktywnymi w planowaniu dalszej kariery 

zawodowej, 

 Pomoc nauczycielom i rodzicom w związku z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu uczniów,  

2) Cele operacyjne: 

Uczeń po odbyciu cyklu szkoleń powinien: 

 umieć określić swoje mocne i słabe strony, 

 znać swoje predyspozycje zawodowe, 

 umieć sprecyzować swoje zainteresowania, zdolności, możliwości, 

 posiadać wiedzę na temat różnych zawodów i możliwości kształcenia, 

 będzie potrafił świadomie zaplanować swoją ścieżkę edukacyjno – zawodową, 

 będzie aktywny na rynku pracy, 

 

3) Zasoby 

 Budżet (środki zagwarantowane w planach finansowych szkoły), 

 Pomieszczenia szkolne, 

 Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu (programy edukacyjne), 

 Nauczyciel informatyk (zajęcia komputerowe), 

 Pedagog szkoły, psycholog szkoły, 

 

4) Grupa docelowa 

 Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum 

 

5) Formy pracy 

 Pogadanka, warsztaty, testy, ankiety, kwestionariusze, spotkania, prelekcje, 

 

6) Ewaluacja WSDZ 

 Ewaluacji dokonają na końcu roku szkolnego wszyscy wykonawcy systemu 

doradztwa na posiedzeniu podsumowującym rady pedagogicznej. 

 Na podstawie tych informacji osoba pełniąca funkcję szkolnego doradcy 

zawodowego zaproponuje ewaluację WSDZ i przedstawi do zatwierdzenia 

Radzie Rodziców, 
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7) Harmonogram 

 

L.p. zadanie realizator termin uwagi 

1 

Rada pedagogiczna, 

zatwierdzenie WSDZ 

doradca 

zawodowy 

IX - X współpraca z PPP 

2 

aktualizacja szkolnych 

materiałów zawodoznawczych 

doradca 

zawodowy 

cały rok szkolny 

 

3 

Psychoedukacja rodziców 

(spotkania, prelekcje, 

konsultacje), 

doradca 

zawodowy 

 

4 

Przeprowadzenie pogadanek 

zawodoznawczych w klasach 

trzecich 

doradca 

zawodowy 

X - XII  

5 

przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych 

(zawodoznawczych) 

wychowawcy klas 

cały rok szkolny 

Przykładowa tematyka 

lekcji zawarta na 

stronie WWW 

psychologa szkoły 

6 

Przeprowadzenie lekcji z 

WOS-u, techniki, informatyki 

nauczyciele 

7 

Zorganizowanie punktu 

Informacji zawodowej dla 

rodziców i uczniów 

doradca 

zawodowy 

X - XII  

8 

Zorganizowanie wycieczek do 

szkół ponadgimnazjlnych / 

giełda szkół 

wychowawcy klas wg potrzeb  

9 

Omówienie dokumentacji i 

kryteriów przyjęć uczniów do 

szkół ponadgimnazjalnych 

wychowawcy klas III - IV 

kontakt ze szkołami 

ponadgimnazjalnymi 

10 

Sprawozdanie z planowanych i 

zrealizowanych zadań z 

zakresu WSDZ 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

doradca 

zawodowy 

VI 

na posiedzeniu rady 

pedagogicznej 

11 Badanie losów absolwentów 

doradca 

zawodowy 

IX 

kontakt ze szkołami 

ponadgimnazjalnymi 

 

 Szczegółowe tematy znajdą się w dziennikach pedagoga, psychologa szkoły, doradcy 

zawodowego oraz w dokumentacji szkolnej nauczycieli (dzienniki klasowe) 


