
Plan pracy realizowany w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 
dla Zespołu szkół w Krzymowie w roku szkolnym 2015/2016 

 

Lp. Zadanie/działanie  

do realizacji 

Sposób realizacji Zamierzony efekt Termin Odpowiedzialni/ 

współodpowiedzialni

/partnerzy szkoły 

Uwagi 

1.  Rada Pedagogiczna 

Zespołu Szkół  

w Krzymowie 

-prezentacja planu 

pracy w ramach WSDZ 

Powołanie zespołu  

ds. PP i doradztwa 

zawodowego. Zatwierdzenie 

planu na dany rok szkolny. 
 

plan pracy realizowany w 

ramach WSDZ  

VIII-IX 

2015 

konsultacje dyrektor, 

zastępca dyrektora, 

pedagog  

 

2.  Wzbogacanie bazy 

szkolnej w materiały 

zawodoznawcze 
 
 

Pozyskiwanie i zakup  

w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły 

materiałów 

zawodoznawczych 

(ulotki, czasopisma, filmy). 

 

Wzbogacenie bazy 

szkoły. 

cały rok zastępca dyrektora, 

pedagog, zespół ds. 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej  

i doradztwa 

zawodowego 

 

3.  Psychoedukacja 

Rodziców 

(spotkania, prelekcje, 

konsultacje) 

 

Rozmowy indywidualne 

pedagoga z Rodzicami. 

 

Prelekcja doradcy 

zawodowego dla Rodziców- 

Trendy rozwojowe  

w świecie zawodów – 

prelekcja, E. Zielińska. 

 

Konsultacje dla Rodziców  

na terenie szkoły z doradcą 

zawodowym PPP. 

Konsultacje dla Rodziców  

w MCIZ. 

Rodzic otrzyma 

informację na temat 

możliwości dalszego 

kształcenia swojego 

dziecka. 

 

 

cały rok 

 

 

termin 

prelekcji-po 

uzgodnieniu 

z PPP 

pedagog 

 

PPP– doradca 

zawodowy 

 

Mobilne Centrum 

Informacji 

Zawodowej  

w Koninie 

 

Adresaci:  

 

Rodzice 

uczniów 

gimnazjum 



Lp. Zadanie/działanie  

do realizacji 

Sposób realizacji Zamierzony efekt Termin Odpowiedzialni/ 

współodpowiedzialni

/partnerzy szkoły 

Uwagi 

4.  Podejmowanie 

zagadnień  

zawodoznawczych 

Warsztaty dla klas III GM: 

-Kształcenie zawodowe 

szansą na dobrą pracę – 

zajęcia aktywizujące  

z orientacji zawodowej  

/E. Zielińska, doradca 

zawodowy PPP/ 

-warsztaty pod hasłem 

 Nie ma orientacji bez 

informacji /MCIZ –doradcy 

zawodowi/. 
 

Warsztaty dla klas SP: 

-Moja przyszła ścieżka 

edukacji – wstęp do nauki 

planowania – zajęcia 

warsztatowe /klasa VI/. 

 

Zajęcia warsztatowe/forma 

zabawy w oddziale 

przedszkolnym  

z doradcą zawodowym PPP. 

Uczeń otrzyma 

informację na temat 

możliwości dalszego 

kształcenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp do edukacji 

zawodowej. 

 

II-III 2016 

 

 

 

 

 

XI-XII 

2015 

 

 

 

termin po 

uzgodnieniu 

z PPP,  

VI 2016 

 

 

XI-XII 

2015 

pedagog 

 

PPP– doradca 

zawodowy 

 

 

 

Mobilne Centrum 

Informacji 

Zawodowej 

 

 

pedagog, 

PPP– doradca 

zawodowy 

 
 
 

pedagog, 

PPP– doradca 

zawodowy 

 

Adresaci: 

uczniowie 

gimnazjum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie SP 

5.  Wytyczanie własnej 

drogi rozwoju  

Lekcje: 

wychowawcze, religii, 

WDŻ, WOS-u, techniki 

informatyki, 

zajęcia edukacyjno- 

wychowawcze w oddziale 

przedszkolnym oraz zajęcia 

w klasach I-III SP.  

Wprowadzanie młodego 

człowieka w realia życia 

społecznego, 

ekonomicznego 

i kulturowego. 

cały rok 

 

wychowawcy, 

nauczyciele ZSwK 

 



Lp. Zadanie/działanie  

do realizacji 

Sposób realizacji Zamierzony efekt Termin Odpowiedzialni/ 

współodpowiedzialni/ 

partnerzy szkoły 

Uwagi 

6.  Wycieczki  

zawodoznawcze 

Spotkania z pracownikami: 

poczty, Urzędu Gminy, 

policji, miejskiej biblioteki, 

zaprzyjaźnionych firmy 

z terenu gminy Krzymów 
(piekarnia, firma Kupiec itp.). 

Uczniowie poznają pracę  

w różnych zawodach. 

cały rok 

 

wychowawcy 

nauczyciele, 

bibliotekarz, 

pedagog szkolny, 

partnerzy szkoły 

uczniowie 

ZSwK 

7.  Zasady rekrutacji do 

gimnazjum oraz szkół 

ponadgimnazjalnych  

Omówienie dokumentacji 

i kryteriów przyjęć uczniów 

do gimnazjum oraz szkół 

ponadgimnazjalnych. 

-Uczniowie gimnazjum 

poprawnie zalogują się 

do wybranych szkół. 
 

-Uczniowie szkoły 

podstawowej złożą 

podania do gimnazjum. 

III-V 

2016 

 

wychowawcy 

 

klasa VI SP 

klasy III GM 

8.  Realizacja elementów 

programu „Ekonomia 

na co dzień” 

Włączanie treści programu   

„Ekonomia na co dzień” 

w lekcje WOSU-u, historii, 

zajęć pedagogicznych, 

bibliotecznych. 

Zajęcia dodatkowe /WOS 

z p. Ewą Ładecką 

Udział realizatorów 

programu w szkoleniach  

i warsztatach. 

cały rok 

 

Ewa ładecka, Elżbieta 

Sadowska 

Kinga Zielińska-

Szczepaniak, 
ODN p. Halina Kaczmarek  

 

uczniowie 

gimnazjum 

9.  Wspieranie ucznia  

w podejmowaniu 

decyzji związanej  

z dalszym 

kształceniem, wyborem 

zawodu 

 

 

 

 

Porady i  konsultacje 

pedagoga dla uczniów  

i Rodziców. 

Wskazywanie przez 

pedagoga możliwości 

skorzystania z przebadania 

dziecka w PPP u doradcy 

zawodowego (również 

dzieci z orzeczeniem). 

-Uczniowie rozmawiają 

o swoich wątpliwościach, 

podejmują trafne decyzje 

dotyczące swojej 
przyszłości. 

-Uczniowie skorzystają  

z konsultacji i badań  

u doradcy zawodowego, 

co ułatwi podjęcie 

decyzji o wyborze 

szkoły, zawodu   

cały rok 

 

pedagog, 

wychowawcy, 

doradca zawodowy 

PPP 

Adresaci: 

uczniowie 

gimnazjum, 

Rodzice 



Lp. Zadanie/działanie  

do realizacji 

Sposób realizacji Zamierzony efekt Termin Odpowiedzialni/ 

współodpowiedzialni

/partnerzy szkoły 

Uwagi 

10.  Pomoc uczniom  

w radzeniu sobie  

z sytuacją stresu   

Zajęcia warsztatowe: 

Egzamin jako sytuacja 

trudna - wszystko o stresie 

przedegzaminacyjnym  

-uczniowie poradzą sobie 

w sytuacji stresu 

egzaminacyjnego 

-uczniowie lepiej panują 

nad swoimi emocjami 

po 

uzgodnieniu 

z PPP 

pedagog, 

psycholodzy PPP –  

A. Grudzień,  

B. Kowalska, 

 

11.  Udostępnianie uczniom 

ciekawych informacji  

z zakresu poradnictwa 

zawodowego 

Aktualizacja gazetek  

o tematyce  

zawodoznawczej. 

Ulotki dla uczniów. 

-Umieszczanie 

ciekawych artykułów 

i informacji na gazetkach 

szkolnych, 

przygotowywanie dla 

uczniów ulotek. 

-Uczniowie chętnie 

oglądają i czytają 

zamieszczane teksty. 

cały rok 

 

wychowawcy, 

PPP – doradca 

zawodowy, zespół ds. 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej  

i doradztwa 

zawodowego 

uczniowie 

ZSwK 

12.  Ewaluacja WSDZ  

na posiedzeniu RP 

ZSwK 

Zbieranie danych  

o wdrażaniu WSDZ  

na terenie zespołu szkół 

Sprawozdanie /przekaz 

ustny/ z planowanych 

i realizowanych zadań  

z zakresu WSDZ. 

VI 2016 zastępcą dyrektora, 

wychowawcy, 

zespół ds. pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej  

i doradztwa 

zawodowego 

Informacje  

o realizacji 

WSDZ  
w sprawozdaniu 
pedagoga 

13.  Badanie losów 

absolwentów 

Zbieranie danych przez 

wychowawców klas 

Wykazy dla dyrektora. IX-XII 

2015 

 

dyrektorzy szkół  

ponadgimnazjalnych 

 

kontakty  

z  

absolwentami  

Opracowali:             

-pedagog – Kinga Zielińska – Szczepaniak …………..            Dyrektor Zespołu Szkół w Krzymowie/ zastępca dyrektora 

-nauczyciel religii szkoły podstawowej – Agata Mrowicka ………………. 

 

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Krzymowie 


