
Harmonogram pracy szkolnego zespołu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2020/2021 
 

Lp. 
Zadania ogólne Formy i metody pracy Odbiorcy Realizatorzy Termin 

 

1. Praca nad ustaleniem zadań i opracowaniem 
harmonogramu pracy zespołu w bieżącym 
roku szkolnym 

Posiedzenie zespołu, konsultacje 

Uczniowie, 
nauczyciele, 

rodzice 

Zespół doradztwa 
zawodowego 

Wrzesień 

 

2. Współpraca w uczelniami wyższymi 

Udział w dniach otwartych wyższych 

uczelni 
Uczniowie, 
nauczyciele 

Przewodniczący 
zespoły DZ 

Cały rok – w miarę 
Potrzeb również 

online 

Udział w Salonie Maturzystów online Uczniowie klas 3 
Przewodniczący 
zespołu DZ 

wrzesień 

Udział uczniów w zorganizowanym w 

szkole Kiermaszu Edukacji i Pracy 
Uczniowie, 
nauczyciele 

Przewodniczący 
zespołu DZ 

Listopad online 

marzec 

3. 

Współpraca z instytucjami: PUP Dąbrowa 

Górnicza, Młodzieżowe Centrum Kariery w 

Dąbrowie Górniczej, Firmy Edukacyjnej 

Studia w Anglii. 

Udział w zajęciach  Uczniowie, 
Przewodniczący 
zespołu DZ 

Cały rok – w miarę 
potrzeb również 
online 

4. 
Utrzymywanie kontaktu z absolwentami 
szkoły 

Udział w zajęciach prowadzonych w 

ramach lekcji wychowawczych lub 

Dni Otwartych szkoły przez 

absolwentów.  

Uczniowie, 
nauczyciele, 

 

Zespół doradztwa 
zawodowego 

Cały rok – w miarę 
potrzeb również 
online 

5. 
Stworzenie tablicy multimedialnej Doradztwo 

zawodowe 

Zamieszczenie nowości z zakresu 

doradztwa zawodowego 

Uczniowie, 
nauczyciele, 

rodzice 

Przewodniczący 
zespołu DZ 

Cały rok 

6. 

Gromadzenie aktualizacja i udostępnianie 

informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego kierunku kształcenia. 

Udzielanie indywidualnych 

 Gromadzenie materiałów edukacyjnych; 

przygotowanie 
informatorów, teczki zawodów, 

Informacji o kierunkach kształcenia na 

wyższych uczelniach 

Uczniowie, 
nauczyciele, 

rodzice 

Przewodniczący 
zespołu DZ 

Cały rok 



porad edukacyjnych uczniom i ich rodzicom 

(prawnym opiekunom) 

 

 

 

 

 

 Przeprowadzanie rozmów wstępnych-

identyfikacja problemu 

Uczniowie, 
nauczyciele, 

rodzice 

Przewodniczący 
zespołu DZ 

Cały rok 

Przeprowadzanie testów predyspozycji 

osobowościowych i zawodowych 

Uczniowie, 
 

Przewodniczący 
zespołu DZ 

Cały rok 

7. 

 

Zorganizowanie szkoleniowej rady 
pedagogicznej na temat „WSDZ w 

szkole” (ustalenie metod i form 

pracy zawodoznawczej w szkole) 

Gromadzenie literatury na temat rynku 

pracy i doradztwa zawodowego; 

  Przeprowadzanie rozmów wstępnych-i       

identyfikacja problemu. 
Przeprowadzanie testów predyspozycji 

osobowościowych i zawodowych 

Nauczyciele 
Przewodniczący 
zespołu DZ 

Październik 

 

8. 
Zajęcia umożliwiające poznanie 
własnych predyspozycji 
i zainteresowań uczniów 

Warsztaty ,,Znam siebie i wybieram 
swoją przyszłość edukacyjną’’ 

Uczniowie klas I 
Doradcy zawodowi 
PPP 

Październik/ listopad 

Warsztaty ,, Kim jestem, kim będę’’ 
Uczniowie klas 
III 

Doradcy zawodowi 
PPP 

Październik 

Warsztaty ,, Kotwice kariery’’ Uczniowie klas II 
Doradcy zawodowi 
PPP 

Listopad 

Indywidualne konsultacje ze 
szkolnym doradcą zawodowym oraz 

doradcami PPP 

Uczniowie, 
rodzice 

Szkolny doradca 
zawodowy, doradcy 

zawodowi PPP 

Cały rok – w miarę 
potrzeb 

 

9. Zajęcia kształtujące umiejętności 
psychospołeczne oraz umiejętności 

dokonywania adekwatnej 

samooceny 

Lekcje w ramach podstaw 
przedsiębiorczości 

Uczniowie klas I 
-II 

Nauczyciele podstaw 
przedsiębiorczości 

Cały rok 

Lekcje wychowawcze Uczniowie Wychowawcy Cały rok 

  



 

 

Warsztaty   ,, Współpraca czy 

rywalizacja- dylematy 

nastolatków’’ 

Uczniowie klas I - 

II 

Poradnia Psychologiczno 

- Pedagogiczna 
Grudzień -styczeń 

 

 

 
Warsztaty z psychologiem, 
pedagogiem szkolonym 

Uczniowie klas I - 
III 

Pedagog, psycholog 
Cały rok – w miarę 
potrzeb 

 

 

 

Praca indywidualna Uczniowie 

Doradca zawodowy, 
pedagog, psycholog 

szkolny, nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy 

Cały rok – w miarę 
potrzeb 

 

 

 

 

 

 Warsztaty antystresowe dla 

Uczniowie klas III 
Poradnia Psychologiczno 
- Pedagogiczna 

Grudzień – styczeń 
 

Maturzystów: ,, Uczyń stres 

swoim 

 sprzymierzeńcem’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomoc uczniom w wyborze 
przedmiotów rozszerzonych 

Rozmowy indywidualne Uczniowie klas I 

Doradcy zawodowi, 

pedagog, psycholog 

szkolny, nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy 

Cały rok – w miarę 
potrzeb 

Lekcje przedmiotowe Uczniowie klas I 

Nauczyciele 
poszczególnych 

przedmiotów 
Wychowawcy, pedagog, 
psycholog 

Październik/grudzień 

Lekcje przedmiotowe Uczniowie klas I 

Nauczyciele 
poszczególnych 

przedmiotów 
Październik/grudzień 

  
Wychowawcy, pedagog, 
psycholog 

 

Lekcje wychowawcze Uczniowie klas I Październik/grudzień 



 
 
\  11. 

Współpraca z rodzicami 
(spotkania, warsztaty, prelekcje, 

konsultacje, porady itp.) 

Warsztaty dla rodziców Co dalej 
po Maturze. Studia za granicą 

Uczniowie klas II i 
III. 

Doradca zawodowy 
Podczas zebrań z 
rodzicami 

 

 
Prowadzenie grupowych zajęć 

aktywizujących, przygotowujących 

uczniów do świadomego planowania kariery i 

podjęcia pracy 

zawodowej 

Przeprowadzenie zajęć 

dotyczących wyboru szkoły 

wyższej i przeprowadzenie wśród 

uczniów ankiety 

  dotyczącej wyboru szkoły 

   

12. Wszyscy uczniowie 
Przewodniczący zespołu 

DZ 
  Cały rok 

13. 

Nawiązanie współpracy z 

Powiatowym Urzędem Pracy w 

Dąbrowie Górniczej oraz 

Pośrednictwem Pracy 

Organizacja Tygodnia Kariery, 

Kiermaszu ofert pracy 
Wszyscy uczniowie Doradca zawodowy 

Październik 2020 r., 

kwiecień, czerwiec 
2020 r. 

      

14. 
Nawiązanie współpracy z 
Ochotniczym Hufcem Pracy Organizacja Tygodnia Kariery Wszyscy uczniowie Doradca zawodowy 

Październik 2020 r., 
kwiecień, czerwiec 
2020 r.  

15. 

Zorganizowanie punktu informacji 
zawodowej dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli (stałe uzupełnianie 

bazy informacyjnej) 

Indywidualne porady dla 
uczniów 

wszyscy uczniowi Doradca zawodowy Cały rok 

 

17. Tworzenie internetowej bazy 
informacyjnej w szkole 

Aktualizacja danych  Doradca zawodowy Cały rok 
 

18. Stworzenie i prowadzenie szkolnej 
Tablicy zawodoznawczej 

Aktualizacja informacji na 
tablicy 

 Doradca zawodowy Cały rok 
 

19. 
Opracowanie oraz analiza ankiet 

Opracowanie ankiet Wszyscy uczniowie 
 
Doradca zawodowy Listopad i maj nt: rozpoznania planów 

 edukacyjnych młodzieży.  

20. 

Nawiązywanie kontaktów z 
Klubami Pracy, Centrami 

Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowe i Akademickimi 

Biurami Karier na wyższych 

Organizacja Tygodnia Kariery Wszyscy uczniowie Doradca zawodowy 
Październik 2020 r., 
kwiecień, czerwiec 
2021 r. 



 uczelniach 
      

    21. 

Organizowanie spotkań z 
pracodawcami, 

przedstawicielami zawodów (np. 

rodzice) przedstawicielami 

agencji pośrednictwa pracy itp. 

Organizacja zajęć w ramach 
lekcji 
wychowawczych 

Wszyscy uczniowie Doradca zawodowy Cały rok 

 

     

  22. 
Zorganizowanie zajęć on-line z 
doradcą edukacyjnym 

OXFORDON Studia w Anglii 

Targach Pracy 

Organizacja Tygodnia Kariery, 
zajęcia na lekcjach 

wychowawczych 
Wszyscy uczniowie Doradca zawodowy Cały rok 

 

  23. 
Opracowanie scenariuszy lekcji do 
poszczególnych modułów dla 

wychowawców klas 
 

Wychowawcy klas Doradca zawodowy Cały rok 

 

  24. 

Przeprowadzenie lekcji 
wychowawczych 

(zawodoznawczych) w klasach I – 

III wg. modułów 

Prowadzenie zajęć w ramach 
lekcji 
wychowawczych 

Wszyscy uczniowie Doradca zawodowy Cały rok 

 

  25. 
Realizacja wybranych form pracy 
zawodoznawczej z uczniami klas I 

– III ( zajęcia grupowe lub 

indywidualne) 

Prowadzenie zajec w grupach, 

klasach podczas lekcji 

wychowawczych  oraz 

indywidualnych spotkań  z uczniami 

Wszyscy uczniowie Doradca zawodowy Cały rok 

 

  26. 
Omówienie dokumentacji i 
kryteriów przyjęcia uczniów klas 

III do szkół wyższych (logowanie 

internetowe)  

Klasy III Doradca zawodowy Cały rok 

 

  27.. Organizacja Kiermaszu Edukacji i Pracy. 

Nawiązanie współpracy z uczelniami 

wyższymi. 

Zaproszenie przedstawicieli 

wyższych uczelni oraz 

Młodzieżowego Centrum 

Kariery. 

  Klasy III   Doradca zawodowy  Październik online 

28. 

Zorganizowanie wycieczek klas III 
na Targi Edukacyjne i Dni 

Otwarte w Uczelniach Wyższych 

Organizacja wyjazdu na targi 
edukacyjne i dni otwarte uczelni 

Klasy III Doradca zawodowy II semestr 



 

29. 

Organizacja warsztatów, kiermaszu 
ofert pracy, indywidualnych konsultacji 

dla młodzieży w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 

 

Organizacja Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery 

Wszystkie klasy 

Doradcy zawodowi OHP 
i Janusz Danilewicz 

  Studia w Anglii – zajęcia        

online 

Październik 

 


