
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN PRACY 
 

SZKOLNEGO DORADCY  ZAWODOWEGO 
 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 
 

w Zespole Szkół Gastronomicznych 
i Hotelarskich w Chełmie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I. Szczegółowy plan pracy szkolnego doradcy zawodowego. 

 

 

Zadania ogólne  Zadania szczegółowe  Termin 
realizacji  

Dowody 
realizacji  

Doskonalenie 
warsztatu pracy 
szkolnego doradcy 
zawodowego 

Przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z 
zasadami pracy doradczej   

 
IX 2016r. 

Pokój doradcy 
zawodowego  

Opracowanie planu pracy doradcy 
zawodowego 

 
IX 2016r. 

Plan-załącznik do 
planu pracy 
szkoły 

Zbieranie niezbędnej literatury – 
biblioteczka doradcy zawodowego  

 Rok 
szkolny 
2016/2017 

Biblioteczka 
szkolnego 
doradcy 
zawodowego  

Udział w pracach chełmskich  doradców 
zawodowych z  Miejskim  Koordynatorem                          
ds. Poradnictwa  i Orientacji Zawodowej 

Rok szkolny 
2016/2017 

Lista obecności  
na spotkaniach  

Diagnozowanie 
zapotrzebowania 
uczniów na informacje 
i pomoc w planowaniu 
kształcenia i kariery 
zawodowej  

Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów 
na temat pracy doradcy zawodowego i 
dokonanie analizy 

X-XI 2016r. Ewaluacja ankiety 

Zapoznanie uczniów klas I T4 i I ZSZ z 
zakresem  pracy szkolnego doradcy 
zawodowego  

IX – X 
2016r. 

Zapisy w 
dzienniku 
doradcy 
zawodowego 

Zapoznanie rodziców z ofertą szkolnego 
doradcy zawodowego  

IX – X 
2016r. 

Zapisy w 
dzienniku 
doradcy 
zawodowego 

Gromadzenie, 
aktualizacja i 
udostępnianie 
informacji 
edukacyjnych i 
zawodowych 
właściwych dla danego 
kierunku kształcenia  

Gromadzenie i udostępnianie materiałów 
edukacyjnych, informatorów, ulotek, 
plakatów: nauczycielom, rodzicom, 
uczniom  

Rok szkolny 
2016/2017 

 Zgromadzone 
materiały będą 
ogólnodostępne 
w pokoju doradcy  

Gromadzenie literatury na temat rynku 
pracy i doradztwa zawodowego oraz 
udostępnianie zainteresowanym 
nauczycielom  

Rok szkolny 
2016/2017 

Udzielanie 
indywidualnych porad 
edukacyjnych i 
zawodowych uczniom i 
ich rodzicom 
(prawnym opiekunom) 

Przeprowadzenie rozmów - wstępna 
identyfikacja problemu uczniów  objętych 
pomocą pedagogiczno-psychologiczną 

Rok szkolny 
2016/2017 

Dziennik doradcy, 
arkusze wywiadu 

Przeprowadzenie testów predyspozycji 
osobowościowych i zawodowych 
 

Rok szkolny 
2016/2017 

Dziennik doradcy, 
arkusze testów 

Prowadzenie 
grupowych zajęć 
aktywizujących, 
przygotowujących 
uczniów do 

Przygotowanie spotkań z :  
- pracodawcami  
- pracownikami Mobilnego Centrum 
Informacji  Zawodowej przy OHP 
- pracownikami Centrum Informacji i 

Rok szkolny 
2016/2017 

Dziennik doradcy, 
sprawozdania ze 
spotkań  



świadomego 
planowania kariery i 
podjęcia pracy 
zawodowej lub 
dalszego kształcenia 

Planowania Kariery Zawodowej przy WUP 
- przedstawicielem PUP Chełm 
- przedstawicielem ZUS Chełm 

Prowadzenie zajęć na podstawie 
zgromadzonych materiałów i własnych 
doświadczeń 

Rok szkolny 
2016/2017 

Dziennik doradcy, 
scenariusze zajęć 

Przeprowadzenie zajęć dotyczących 
wyboru szkoły wyższej i przeprowadzenie 
wśród uczniów ankiety dotyczącej wyboru 
szkoły  
(kl. IV) 

II 2017r. Dziennik doradcy 

Zapoznanie uczniów  kl. IV z 
alternatywnymi możliwościami kształcenia 
dla młodzieży 

Rok szkolny 
2016/2017 

Dziennik doradcy 

Szkolenie uczniów klas IV dotyczące 
rekrutacji do szkół wyższych  

W razie 
potrzeb  

Dziennik doradcy 

Koordynowanie 
wewnątrzszkolnej 
działalności 
informacyjno-
doradczej szkoły  

Zbieranie informacji na temat uczniów od 
wychowawców, pedagogów szkolnych 

Rok szkolny 
2016/2017 

Indywidualne 
karty informacji 

Przekazywanie otrzymanych informacji z 
doradztwa zawodowego pracowników 
szkoły, uczniów i rodziców 

Rok szkolny 
2016/2017 

Dziennik doradcy  

Współpraca z 
instytucjami 
wspierającymi 
wewnątrzszkolny 
system doradztwa 
zawodowego  

Kontynuowanie  współpracy z:  
-  Mobilnym  Centrum Informacji  
Zawodowej przy OHP  
- Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej przy WUP 
- PWSZ w Chełmie 
- Miejskim  Koordynatorem                          
ds. Poradnictwa  i Orientacji Zawodowej 

Rok szkolny 
2016/2017 

Dziennik doradcy 

Nawiązanie i utrzymanie współpracy z 
poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi 

Rok szkolny 
2016/2017 

Dziennik doradcy 

Nawiązanie i utrzymanie stałego kontaktu 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie 

Rok szkolny 
2016/2017 

Dziennik doradcy 

Nawiązanie i utrzymanie współpracy z 
pracodawcami i przedstawicielami 
organizacji zrzeszających pracodawców  

Rok szkolny 
2016/2017 

Dziennik doradcy 

Prezentacja szkoły w 
środowisku lokalnym i 
regionalnym  

Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery    
X 2016r. 

Sprawozdanie z 
udziału,  

Udział  w II Chełmskie Forum Poradnictwa 
Zawodowego 

X 2016r. Sprawozdanie z 
udziału 

Udział w projekcie “Lekcja z ZUS”-
przeprowadzenie  lekcji  i udział w 
olimpiadzie wiedzy o ZUS 

Rok szkolny 
2016/2017,  
XI 2016r. 

Wpisy w 
dziennikach 
lekcyjnych, 
zgłoszenie do 
olimpiady 

Udział w Targach Pracy  II semestr  Sprawozdanie z 
udziału,  

Współudział w organizacji Dni Otwartych 
Szkoły i rekrutacji kandydatów do klas 
pierwszych  

 II semestr  Dziennik doradcy 



Utrzymywanie 
kontaktu z 
absolwentami szkoły  

Prezentacja przykładów planowania 
kariery zawodowej przez absolwentów 

Rok szkolny 
2016/2017 

Dziennik doradcy, 
scenariusze 
spotkań  

Pomoc w znalezieniu pierwszej pracy  IV-VI 2017r. Rejestr ofert 
pracy, dziennik 
doradcy  

Monitorowanie losów absolwentów  Rok szkolny 
2016/2017 

Zestawienie  
ilościowe 
absolwentów 
pracujących, 
uczących się i 
szukających pracy 

 

 

 

II. Planowane zajęcia z uczniami w poszczególnych klasach. 
 

 
Klasy I         Jaki  jestem? Jak widzą mnie inni?  

 
Klasy II        Planowanie ścieżki kariery zawodowej.   
 

Klasy III        Budowanie ścieżki kariery zawodowej.  

 

Klasy IV       Prezentacja własnych umiejętności – rozmowa z pracodawcą.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opracowała: Zatwierdził: 
 

mgr  Marzena Niezgoda …………………………….. 


