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Plan działań doradczych 

Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje 

edukacyjne i  zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 

Lp. Opis działania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Czas realizacji 

 Analiza dokumentów 

szkolnych np. opinii 

 

 

 

Plany edukacyjne 

uczniów kl VI-ankieta 

Utworzenie ewidencji 

uczniów np. ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 

przewlekle chorych 

 

Przeprowadzenie ankiety 

„Twoje plany na przyszłość” 

 

Koordynator DZ 

Pedagog szkolny 

Listopad-

grudzień 

Obszar 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla 

danego poziomu kształcenia 

Lp. Opis działania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Czas realizacji 

 Stworzenie miejsca 
informacji zawodowej 
na terenie szkoły i 
stała jego aktualizacja  
 

 

Gromadzenie 

materiałów 

dotyczących informacji 

zawodowych 

 

 

 

Gazetka tematyczna 

 

 

 

Udostępnianie informatora 

o gimnazjach, 

przedstawienie stron 

internetowych, prasy 

Koordynator DZ, 

pedagog, nauczyciele 

wychowawcy 

Cały rok 

Obszar 3. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli 

zawodowej 

Lp. Opis działania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Czas realizacji 

 Zebranie informacji 

dotyczących 

zainteresowań 

uczniów, ich 

umiejętności i 

uzdolnień 

 

 

 

Wprowadzenie pojęcia 

„praca”, „zawód”, 

„rynek pracy”. 

Cykl godzin 

wychowawczych  

- Pogadanki: co wiem o 

sobie i swoich 

zainteresowaniach 

- Zainteresowania a praca 

-Co najlepiej umiem i lubię 

robić 

 

- Wycieczki poglądowe 

związane z obszarem 

zawodowym 

 

Nauczyciele 

wychowawcy, 

koordynator DZ, 

pracownicy CIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 



Informacje dot. 

podstawowych grup 

zawodowych 

 

 

Film instruktażowy 

„Jak radzić sobie ze 

stresem?” 

Umiejętność pracy w 

grupie 

Co wiem o gimnazjach 

w swoim mieście? 

 

- Spotkania z 

przedstawicielami różnych 

zawodów 

- Konkursy plastyczne  

 

Projekcja filmu i ćwiczenia  

 

 

warsztaty 

 

Prezentacja multimedialna 

Wyjście na Dni Otwarte do 

najbliższego gimnazjum 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar 4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę 

Lp. Opis działania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Czas realizacji 

 Planowanie działań 

doradczych 

 

Promocja działań 

szkolnego doradcy 

zawodowego 

 

Przygotowanie 

spotkań z 

wychowawcami 

poszczególnych klas. 

Przygotowanie 
spotkania 
informacyjnego dla 
rodziców  
 
 

Opracowanie 

harmonogramu działań 

 

Spotkanie informacyjne z 

dyrektorem, radą 

pedagogiczną i uczniami 

 

Spotkanie z wychowawcami 

 

 

 

Spotkanie informacyjne dla 
rodziców –„Przed wyborem 
szkoły ”. „Moje czy ich  
wybory?” „Wpływ rodziców 

na decyzje dzieci”. 

Dyrektor szkoły, 

Koordynator DZ, 

pracownicy CIZ 

Listopad - 

grudzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb 

Obszar 5. Współpraca z innymi nauczycielami tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Lp. Opis działania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Czas realizacji 

 Punkty konsultacyjne  

 

 

 

Informacje dot. 

podstawowych grup 

zawodowych 

Konsultacje  dla 

zainteresowanych uczniów i 

ich rodziców z 

pracownikami CIZ 

Podczas zajęć 

przedmiotowych 

udostępnianie informacji o 

zawodach 

charakterystycznych dla 

danego przedmiotu  

Pracownicy CIZ 

 

 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotowcy 

Wg potrzeb 

 

 

 

Cały rok 

 


