
W naszej szkole, organizowane są zajęcia edukacyjne  z doradztwa zawodowego. Ich celem jest przygotowanie młodzieży do podejmowania 

decyzji edukacyjnych oraz zawodowych.  

     Doradztwo zawodowe jest realizowane na zajęciach edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego,  na zajęciach związanych z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz na zajęciach z nauczycielem wychowawcą.    

     Poniżej przedstawiamy plan działań dotyczących doradztwa zawodowego i wyboru szkoły dla uczniów klasy VIII. Działania te mają wspierać 

uczniów i ich rodziców w podjęciu decyzji wyboru szkoły ponadpodstawowej.  

 
Plan działań dotyczących doradztwa zawodowego i wyboru szkoły ponadpodstawowej 

realizowany w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lipinach  
w roku szkolnym 2022/2023  

 
 OPIS DZIAŁANIA OSOBA REALIZUJĄCA PLANOWANA DATA 

REALIZACJI 
1. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej 

  Prezentacja  swoich pasji i zainteresowań 

 Czy wolontariat może być kluczem do kariery? 

 Jak motywacja pomaga w wyborze zawodu 

Wychowawca klasy 7 
Wychowawca klasy 7 
Wychowawca klasy 7 

15.11.2022 
06.12.2022 
13.12.2022 

  Jak motywacja pomaga w wyborze zawodu 

 Czym się kierować w wyborze zawodu 

 „ Co ma wpływ na moją dalszą drogę kształcenia” 

 „Osobowość zawodowa” – czy jestem inteligentny? 

Wychowawca klasy 8a 
Wychowawca klasy 8a 
Ilona Gruchała 
Sylwia Banasiak 

20.10.2022 
27.10.2022 
17.11.2022 
01.12.2022 

  „Osobowość zawodowa” – czy jestem inteligentny? 

 Mój wymarzony zawód – planuję przyszłość  
              cz.1 i 2 

 Co to jest lifelong learning? Dlaczego warto uczyć się 
przez całe życie? 

Sylwia Banasiak 
Wychowawca klasy 8b 
Wychowawca klasy 8b 
Sylwia Banasiak 
 

21.10.2022 
28.10.2022 
04.11.2022 
25.11.2022 
 



 „Zawody- zmiany na rynku pracy. (zawody przyszłości) 

 Wzrost świadomości egzaminu ósmoklasisty 

Ilona Gruchała 
Wychowawca klasy 8b 

02.12.2022 
Styczeń 2023 

2. Przekazywanie wiedzy o zawodach i rynkach pracy 

  Wycieczki do różnorakich miejsc pracy – cel 
zawodoznawczy 

Wychowawcy klas, doradca 
zawodowy, psycholog szkolny 

Styczeń-kwiecień 2023 

  Udział w Targach Edukacyjnych Wychowawcy klas, doradca 
zawodowy, psycholog szkolny 

Kwiecień 2023 

  Wewnątrzszkolne Targi Zawodów - spotkania z 
przedstawicielami różnych zawodów. 

Wychowawcy klas, doradca 
zawodowy, psycholog szkolny 

Kwiecień 2023 

  Stworzenie gazetki ściennej „Ścieżki kształcenia” 
zawierającej informacje dot. instytucji rozwijających 
zdolności i talenty uczniów, ścieżki wyboru przyszłej 
szkoły, zawodu 

Psycholog szkolny, doradca 
zawodowy, uczniowie 

Styczeń  2023 

3. Współpraca z rodzicami  

  Zebranie klasowe prezentujące główne cele pracy 
wychowawczej skoncentrowanej na doradztwie 
zawodowym 

Wychowawcy klas 8  Wrzesień 2022 

  Zapoznanie Rodziców z zasadami rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych – omówienie aspektów 
technicznych 

Wychowawcy klas 8  Kwiecień/Maj 2023 

  Włączenie rodziców w „ Akademię dla rodziców” 
prowadzoną przez Ośrodek Doradztwa Zawodowego w  
Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego  (spotkania on-line). Link do spotkań 
będzie wysłany za pośrednictwem dziennika Vulcan 

Pedagog szkolny, psycholog 
szkolny, doradca zawodowy 

26.10.2022 
07.12.2022 
11.01. 2023 
15.02.2023 
22.03.2023 
19.04.2023 
17.05.2023 

 


