
Program realizacji doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

Lp. Tematyka/działania związane
z realizacją doradztwa zawodowego

Metody i formy
realizacji działań

Termin realizacji
działań

Oddział,
których dotyczy

działanie 

Osoby
odpowiedzialne za

realizację
poszczególnych

działań

Monitoring

1. Tematy zajęć/
działania 

wyodrębnione z podstawy
programowej realizowanej 

na obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych z zakresu kształcenia

ogólnego.

Wdrażanie nowej
podstawy

programowej
kształcenia ogólnego

w szkołach
ponadpodstawowych.

W roku szkolnym
2022/2023.

Klasy pierwsze, 
drugie,
trzecie,
czwarte 
po szkole

podstawowej.

Nauczyciele
realizujący te

zajęcia 
z poszczególnych

przedmiotów,
 wychowawcy

wszystkich klas. 

Informacja
 o zrealizowanym
działaniu zostanie
przygotowywana 

i przekazana na koniec
roku szkolnego

2022/2023. 
2. Zajęcia z zakresu doradztwa

zawodowego wynikające z ramowych
planów nauczania, gdzie doradca
zawodowy prowadzący te zajęcia

opracowuje rozkład zajęć dla
oddziałów na zajęcia dydaktyczne 

w wyznaczonej liczbie godzin zgodnie
z przewidzianymi treściami

programowymi.

Trzy spotkania
obowiązkowe 

z klasami pierwszymi
po szkole

podstawowej, 
w pozostałych

klasach zgodnie  
z potrzebami  

(w ramach ramowego
planu nauczania

w czteroletnim cyklu
kształcenia).

W roku szkolnym
2022/2023.

Klasy pierwsze
oraz 

pozostałe klasy
uwzględniając

zrealizowaną już
liczbę zajęć 

w
poszczególnych

klasach.  

Doradca
zawodowy.

Informacja
 o zrealizowanym
działaniu zostanie

zamieszczona 
w dzienniku

elektronicznym Librus
 i w dzienniku  doradcy

zawodowego w roku
szkolnym 2022/2023.

3. Zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu prowadzonych 
w ramach pomocy psychologiczno –

pedagogicznej.

Indywidualne
spotkania i rozmowy

lub w grupach.

Cały rok szkolny
2022/2023.

Wg wskazań
wychowawców, 

z inicjatywy
ucznia, 
rodzica.

Doradca
zawodowy,

pedagog szkolny,
psycholog.

Informacja
 o zrealizowanym
działaniu zostanie

zamieszczona 
w dziennikach
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specjalistów w roku
szkolnym 2022/2023 

(przez psychologa,
pedagoga doradcę
zawodowego) . 

4. Wspomaganie uczniów  
w podejmowaniu decyzji

edukacyjnych
i zawodowych 

przez poznawanie własnych zasobów,
planowanie własnego rozwoju

edukacyjno 
– zawodowego, analizowanie rynku

edukacyjnego, rynku pracy określenie
korzyści z uczenia się przez całe życie
korzystania z edukacji pozaformalnej. 

W ramach
zaplanowanych

zastępstw,
za pośrednictwem

dziennika
elektronicznego

Librus, indywidualnie,
grupowo.

Na bieżąco przez
cały rok szkolny.

Zainteresowani 
uczniowie III

LO.

Wychowawcy klas,
inni nauczyciele,

doradca
zawodowy,
pedagog,

psycholog.

Informacja
 o zrealizowanym
działaniu zostanie

odnotowana  
w dokumentacji 

i sprawozdaniach przez
konkretnych nauczycieli

w roku szkolnym
2022/2023.

5. Organizowanie działalności
doradczej przez upowszechnianie

informacji o praktycznej,
Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Zwolnieni z Teorii w roku

szkolnym 2022/2023.

 Zainteresowani
uczniowie organizują

zespół (minimum
dwie osoby)

 i realizują projekt
społeczny zgodnie 
z wytycznymi na

platformie
edukacyjnej 

i zgodnie 
z wytycznymi

przydzielonego
mentora.

21 września 2022
roku 

 III LO znalazło się
na trasie

Zwolnionych z
Teorii. 

Wszyscy
zainteresowani

uczniowie
 z III LO. 

Doradca
zawodowy –
Nauczyciel

Zwolnionych 
z Teorii,

zainteresowani
wychowawcy klas,

zainteresowani
nauczyciele, którzy
chcieliby dołączyć

do nauczycieli
Zwolnionych 

z Teorii (ZzT). 

Informacja 
o ewentualnym

zakończeniu udziału
uczniów znajdzie

 się 
w rankingu

Zwolnionych 
z Teorii, 

czerwiec 2023 rok.

6. Organizowanie działalności
doradczej po uwzględnieniu

kierunków polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 

2022/2023:

Wybrane formy 
i metody przez

nauczycieli
uzgodnione  
w zespołach

W ciągu roku
szkolnego. 

Uzgodnione  
w zespołach

przedmiotowych.

Wszyscy
nauczyciele. 

Informacja
 o zrealizowanym
działaniu zostanie

odnotowana 
w  dokumentacji
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1.Wychowanie zmierzające do
osiągnięcia ludzkiej dojrzałości
poprzez kształtowanie postaw
ukierunkowanych na prawdę,

dobro i piękno, uzdalniających do
odpowiedzialnych decyzji.

2.Wspomaganie wychowawczej roli
rodziny przez właściwą organizację 

i realizację zajęć edukacyjnych
wychowanie do życia w rodzinie.
Ochrona i wzmacnianie zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży.
3.Działanie na rzecz szerszego
udostępnienia kanonu i założeń

edukacji klasycznej oraz sięgania do
dziedzictwa cywilizacyjnego Europy,
m.in. przez umożliwienie uczenia się

języka łacińskiego już od szkoły
podstawowej.

4.Doskonalenie kompetencji
nauczycieli do pracy z uczniami

przybyłymi z zagranicy, 
w szczególności z Ukrainy, adekwatnie

do zaistniałych potrzeb oraz
kompetencji nauczycieli nowych
przedmiotów wprowadzonych do

podstawy programowej.
5.Wspomaganie kształcenia 

w szkołach ponadpodstawowych 
w związku z nową formułą egzaminu

maturalnego od roku 2023.

przedmiotowych. zespołów
przedmiotowych 
lub w zadaniach

miesiąca.  
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6.Doskonalenie systemu kształcenia
zawodowego we współpracy 
z pracodawcami – wdrażanie

Zintegrowanej Strategii Umiejętności
2030.

7.Rozwijanie umiejętności
metodycznych nauczycieli w zakresie

prawidłowego i skutecznego
wykorzystywania technologii

informacyjno-komunikacyjnych 
w procesach edukacyjnych. Wsparcie
edukacji informatycznej i medialnej, 

w szczególności kształtowanie
krytycznego podejścia do treści

publikowanych w Internecie i mediach
społecznościowych.

8.Wsparcie nauczycieli i innych
członków społeczności szkolnych 

w rozwijaniu umiejętności
podstawowych i przekrojowych

uczniów, w szczególności 
z wykorzystaniem pomocy

dydaktycznych zakupionych 
w ramach programu „Laboratoria

przyszłości”.
9.Podnoszenie jakości kształcenia oraz

dostępności i jakości wsparcia
udzielanego dzieciom i uczniom

 w przedszkolach i szkołach
ogólnodostępnych i integracyjnych.
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7. Organizowanie działalności doradczej
po uwzględnieniu hasła w roku

szkolnym 2022/2023:
Myśl pozytywnie, im bardziej jesteś optymistyczny,
tym bardziej będziesz pewny siebie. Brian Tracy 

Lekcje, spotkania
indywidualne,

pogadanki, filmy,
integracje na temat
rozwoju osobistego 

i
wewnątrzsterowności.

W ciągu roku
szkolnego

2022/2023. 

W grupach,
 podczas

zaplanowanych
zastępstw,

podczas godzin
wychowawczych

.   

Doradca
zawodowy,

wychowawcy,
inni nauczyciele. 

Informacja w dzienniku
elektronicznym Librus

lub w innej
dokumentacji

prowadzonej przez
nauczycieli. 

Działania skierowane do rodziców
8. Włączanie rodziców do stworzenia

bazy ofert miejsc jednodniowych
praktyk (w tym ewentualnie e –

praktyk, e – wizyt)
w ramach programu Dzień
Przedsiębiorczości 2023. 

Podczas wywiadówek,
przez wiadomości za

pośrednictwem
dziennika

elektronicznego
Librus, 

rozmowy z uczniami 
i rodzicami.

  

Od października
2022 roku  do

lutego 2023 roku.
 Rejestracja do
programu od

01.01.2023 roku.
22.03.2023 roku 

Dzień
Przedsiębiorczości.

Klasy:
 

3a
3b
3c
3d
3e.

Wychowawcy klas
trzecich,

doradca zawodowy,
nauczyciel

przedsiębiorczości.

Informacja
 o zrealizowanym
działaniu zostanie

uwzględniona 
w dzienniku

elektronicznym Librus
oraz  podczas
wywiadówek.

9. Przygotowanie informacji dla
rodziców uczniów klas pierwszych nt.

organizowanych zajęć z doradztwa
zawodowego oraz zaproszenie

rodziców do współpracy w ramach
organizacji spotkań z  zawodem. 

List 
do rodziców klas

pierwszych. 

Przygotowanie
informacji 

i przesłanie za
pośrednictwem

dziennika
elektronicznego
Librus do końca
września 2022

roku. 

Klasy:
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g

Doradca zawodowy
wsparcie

wychowawcy klas
pierwszych,

dyrekcja.

Informacja
 o zrealizowanym
działaniu zostanie

uwzględniona 
w dzienniku

elektronicznym Librus
(wiadomości)

oraz w dzienniku
doradcy zawodowego. 

Działania skierowane do nauczycieli
10. Przedstawienie do zaopiniowania

Radzie Pedagogicznej programu
doradztwa zawodowego na rok

szkolny 2022/2023.

Przedstawienie 
 podczas zebrania

Rady Pedagogicznej.

06.09.2022 ------------------ Doradca
zawodowy. 

Informacja
 o zrealizowanym
działaniu zostanie
uwzględniona w

porządku zebrania RP.
11.

Kontakty z przedstawicielami
Wg zgłaszanego

zapotrzebowania  
Rok szkolny
2022/2023.

------------------ Dyrektor,
wicedyrektor,

Informacja
 o zrealizowanym
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zawodów, instytucji rynku pracy,
pracodawcami.

 i  zainteresowania,
wspomaganie

wychowawców
 i zainteresowanych

nauczycieli 
w nawiązywaniu

kontaktów.

doradca zawodowy,
wychowawcy klas.

działaniu zostanie
uwzględniona 

w zadaniach miesiąca.

12. Opracowanie i udostępnienie losów
absolwentów roku 2022.

Omówienie zebranych
danych podczas
zebrania Rady
Pedagogicznej.

Opracowanie
wspólnie

 z wychowawcami
klas trzecich po

gimnazjum 
i udostępnienie

Radzie
Pedagogicznej do
końca listopada

2022 roku.

----------------- Dorota Żyłka,
Agnieszka
Poprawska,
wskazany
nauczyciel

w zastępstwie pani
V. Krykwińskiej, 
Alina Wesołowska

– Lisiak,
Sylwia Szubert,

Barbara Niemand. 

Informacja
 o zrealizowanym
działaniu zostanie
uwzględniona w

porządku zebrania RP.

13. Udostępnianie 
oraz upowszechnianie źródeł 

i zasobów
 z  zakresu doradztwa zawodowego

nauczycielom.

Perspektywy,
Salon Maturzystów,
Barometr Zawodów,
Wortal Publicznych
Służb Zatrudnienia,

Zintegrowany System
Kwalifikacji, 
Zielona Linia,

 (KRUP) Konferencja
Rektorów

Uniwersytetów
Polskich, 

Konferencja Rektorów
Akademickich Szkół
Polskich (KRASP),

W ciągu roku
szkolnego
2022/2023.

-----------------  Dyrektor,
wicedyrektor,

doradca zawodowy,
inni nauczyciele.

Informacja
 o zrealizowanym
działaniu zostanie

przekazana w dzienniku
elektronicznym Librus.

Wiadomości. 
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drzwi i dni otwarte
uczelni wyższych, 

 informacje zawodowe
i oferty przesyłane za

pośrednictwem
Librusa.

 W przypadku przejścia na system nauczania zdalnego lub hybrydowego zaplanowane działania w celu realizacji będą odpowiednio modyfikowane.  

Przygotowała:

 Barbara Niemand

nauczyciel doradca zawodowy 

Ostrów Wielkopolski 04.09.2022 roku
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