
PROGRAM  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego   

w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu                    

 
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu 

prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego.  

 

Działania te zgodne są ze standardami doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych miasta Poznania wyznaczonymi przez 

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w korelacji ze „Strategią rozwoju Miasta Poznania do roku 2030”,  której wizja brzmi: 

„Poznań miastem metropolitalnym o silnej gospodarce i wysokiej jakości życia opierającym swój rozwój na wiedzy” 

 

Zadania wynikające z Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego szkoła realizuje na wszystkich etapach 

edukacyjnych szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 

 

Główne cele pracy w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego: 

 
 przygotowanie uczniów do świadomego i umiejętnego planowania kariery zawodowej, do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia 

i  wyboru zawodu, 

 wyzwalanie aktywności uczniów  w kierunku samopoznania i samooceny, 

 dostarczenie uczniom wiedzy o zawodach, 

 kształtowanie właściwego stosunku   do pracy, 

 zapoznanie ze strukturą szkolnictwa w kraju, 

 wspieranie rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości zawodowej ich dzieci, 

 współpraca z instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi wybór dalszej drogi kształcenia. 

 



Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego: 

 

 systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia, 

 gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, 

 prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, 

 udzielanie indywidualnych porad uczniom i  ich rodzicom, 

 prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. 

 współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

 gromadzenie i  udostępnianie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych i systemie kształcenia ustawicznego, 

 współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zdań. 

Spodziewane rezultaty: 

 

 uczeń potrafi sprecyzować własne życzenia  zawodowe, 

 

 uczeń potrafi dokonać wyboru zgodnie ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami, 

 

 uczeń i rodzice znają strukturę szkolnictwa  ponadgimnazjalnego, 

 

 uczeń zna różne środowiska pracy, 

 

 uczeń zna sytuację na rynku pracy, wie jakie zawody mogą mieć przyszłość w kraju, 

 

 uczeń potrafi przygotować dokumentację wymaganą przez szkoły ponadgimnazjalne , 

 

 nauczyciele podejmują działania w obrębie swojego przedmiotu z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodoweg 



Plan działań edukacyjno-zawodowych w roku szkolnym 2015/2016 

pod hasłem: „Od zainteresowań do zawodu” 
 

Zadania do realizacji w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 29 

 
 

Lp. Zadanie do realizacji Forma realizacji zadania Osoby realizujące 

zadanie 

Termin realizacji 

zadania 

1. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie 

informacji dotyczących nauki w naszym 

gimnazjum i kierunków kształcenia (profile 

klas) 

A. Prowadzenie Szkolnego Punktu Informacji            

     Zawodowej 

biblioteka 

 

cały rok 

 

B. Konsultacje z pedagogiem i psychologiem  

     szkolnym 

pedagog                         

i psycholog 

szkolny 

cotygodniowe 

dyżury 

C. Pogadanki dot.  

    zainteresowań, zawodów, kierunków dalszej  

    nauki  

wychowawcy 

 

cały rok 

D. Cotygodniowe „Porady dla rodziców” pedagog szkolny, 

biblioteka 

 

wyznaczony dzień 

w tygodniu 

2. Prowadzenie grupowych zajęć 

aktywizujących dla uczniów, 

przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery 

 

Klasy 1-3 

A. Kto pracuje w naszej szkole? – poznanie 

zawodów (klasa 1). 

 

wychowawcy cały rok szkolny 

B. Praca zawodowa rodziców oraz 

najbliższej rodziny – poznawanie 

zawodów, tworzenie „Drzewa 

zawodowego rodziny” (klasa 2). 

 

wychowawcy cały rok szkolny 



C. W świecie ginących zawodów – 

wycieczki zawodoznawcze (okoliczni 

rzemieślnicy, wyjazdy do skansenów              

i gospodarstw agroturystycznych, 

muzeów) (klasy 1-3). 

 

wychowawcy cały rok szkolny 

Klasy 4-6 

A. Wstępna analiza znaczenia pracy w życiu 

osobistym człowieka i społeczeństwa 

oraz organizacji pracy i jej efektów na 

przestrzeni czasu (klasy 4). 

 

nauczyciel historii cały rok szkolny 

B. Moje bliskie i dalsze otoczenie 

zawodowe-osiedlowa mapa zakładów 

pracy  (klasy 4-6). 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotu 

cały rok szkolny 

C. Spotkania z przedstawicielami 

zawodów/rodzicami uczniów (klasy 4-6). 

 

wychowawcy cały rok szkolny 

D. Konkurs plastyczny „Mój przyszły 

zawód” (klasy4- 6). 

nauczyciel plastyki  

3. Integracja dzieci w ramach zespołów 

klasowych i grupy rówieśniczej 

A. Zajęcia integracyjne w klasach 4 - 6 szkoły  

     podstawowej: 

1. zajęcia warsztatowe 

2. rajdy wycieczki pozaszkolne 

 

wychowawcy klas, 

psycholog szkolny 

zgodnie z planem 

wychowawczym 

klas 



4. Integracja uczniów klas 6 szkoły 

podstawowej z uczniami gimnazjum  

B. Wspólne działania uczniów klas 6 szkoły  

     podstawowej i uczniów klas III gimnazjum  

     pod okiem wychowawców (treningi piłki  

     siatkowej, piłki ręcznej, pływania, wspólne  

     zajęcia warsztatowe, wycieczki, projekty) 

 

wychowawcy klas 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego oraz 

trenerzy piłki 

siatkowej i 

pływania w 

gimnazjum 

 

wg planów 

działań 

wychowawców 

klas 

 

C. Włączenie uczniów klas 5 i 6 szkoły     

podstawowej w realizację projektów 

językowych i przedmiotowych w klasach 

gimnazjum 

nauczyciele języka 

angielskiego oraz 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

cały rok 

D. Uczestnictwo uczniów klas 6 w zajęciach 

warsztatowych zorganizowanych w czasie 

Drzwi Otwartych 

koordynatorzy 

Drzwi Otwartych 

marzec 

5. Prezentacja oferty naszego gimnazjum 

uczniom i rodzicom szkół podstawowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Spotkania uczniów klas 6 naszej szkoły  

     podstawowej z wychowawcami i uczniami  

     klas III naszego gimnazjum (informacja dot.  

     profilów klas, naszej współpracy z zagranicą,  

     realizacji projektów edukacyjnych oraz  

     rozdanie ulotek) 

 

wychowawcy klas 

III gimnazjum 

październik, luty 

B. Prezentacja oferty naszego gimnazjum  

     podczas zebrań z rodzicami klas 6 

 

wychowawcy styczeń 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Promocja oferty naszego gimnazjum w  

     okolicznych szkołach podstawowych (plakaty  

     i ulotki informacyjne, udział w spotkaniach   

     dla rodziców) 

nauczyciele 

gimnazjum 

luty 

 

D. Zajęcia dla uczniów klas 6 naszej szkoły  

    podstawowej dot. zasad naboru do gimnazjum 

 

pedagog szkolny luty 

E. Przygotowanie oferty naszego gimnazjum  

    prezentowanej w systemie Nabór 

 

koordynator naboru luty 

F. Przekazanie informacji pedagogom                        

     i psychologom szkół podstawowych z  

     klasami integracyjnymi o możliwości  

     kontynuowania nauki w naszym gimnazjum  

     w klasach integracyjnych: 

 szkołom podstawowym z oddziałami 

integracyjnymi 

 poradniom psychologiczno-

pedagogicznym 

 instytucjom związanym z uczniami 

niepełnosprawnymi 

 

pedagog i 

psycholog szkolny 

luty 

G. Przygotowanie oferty naszego gimnazjum  

   prezentowanej na stronie internetowej naszej  

   szkoły 

 

koordynator naboru luty 

H. Przygotowanie oferty naszego gimnazjum  

   prezentowanej w telewizji kablowej 

 

koordynator naboru luty 



I. Prezentacja oferty gimnazjum na Drzwiach  

    Otwartych 

koordynatorzy 

Drzwi Otwartych 

marzec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan działań edukacyjno-zawodowych w roku szkolnym 2015/2016 

Pod hasłem: „Od zainteresowań do zawodu” 
 

 

Zadania do realizacji w Gimnazjum Nr 5 – Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 
 

 

 

 

Lp. Zadanie do realizacji Forma realizacji zadania Osoby realizujące 

zadanie 

Termin realizacji 

zadania 

1. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie 

informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu                 

i kierunku kształcenia 

 

A. Prowadzenie Szkolnego Punktu Informacji  

     Zawodowej  

biblioteka cały rok 

 

B. Konsultacja dot. rynku pracy z doradcą  

     Urzędu Pracy 

biblioteka, pedagog 

szkolny 

w ramach potrzeb 

C. Umieszczanie materiałów oraz informacji          

z zakresu doradztwa Edukacyjno-zawodowego 

na stronie internetowej szkoły  

nauczyciel informatyki na bieżąco 

2. Udzielanie indywidualnych porad 

edukacyjnych uczniom i ich rodzicom 

 

Rozmowy indywidualne pedagog szkolny cały rok 

3. Prowadzenie grupowych zajęć 

aktywizujących dla uczniów, 

przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery 

klasy I gimnazjum 

A. Zajęcia dot. samopoznania; m.in. określenia  

     zainteresowań, zdolności, mocnych stron  

     ucznia 

psycholog szkolny cały rok 



B. Zajęcia rozwijające asertywność, empatię,  

    dot. komunikacji, wyposażające ucznia  

    w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach  

    trudnych 

C. Wycieczki do zakładów pracy, fabryk. 

wychowawcy 

 

 

 

     wychowawcy 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

klasy II gimnazjum 

A. Zajęcia dot. zawodów, ich specyfiki,  

     kompetencji wymaganych przy   

     wykonywaniu danego zawodu, potrzebnego  

     wykształcenia. Zawody ginące i zawody  

     przyszłości. 

wychowawcy, 

nauczyciele przedmiotów 

cały rok 

B. Zajęcia warsztatowe dot. wyboru  

     przyszłego zawodu 

pracownik Centrum 

Doradztwa Zawodowego 

I semestr 

C. Organizowanie wycieczek do zakładów  

     pracy, fabryk 

wychowawcy, 

nauczyciele przedmiotów 

cały rok 

 

klasy III gimnazjum 

A. Zajęcia nt. oferty edukacyjnej  

     szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

pracownik Centrum 

Doradztwa Zawodowego 

luty 

B. Zajęcia nt. zasad rekrutacji do poznańskich  

     szkół ponadgimnazjalnych, wypełniania  

     podań 

 

pedagog szkolny kwiecień 



5. Kształtowanie i rozwijanie postaw 

przedsiębiorczych uczniów oraz 

motywowanie do podejmowania inicjatyw 

przygotowujących ich do wejścia na rynek 

pracy 

A. Realizacja projektów edukacyjnych 

rozwijających u uczniów postawy 

przedsiębiorcze:  

- w roku szkolnym 2015/2016 działania 

zawodoznawczej prowadzone będą pod 

hasłem „Od zainteresowań do zawodu” 

 
B. Działania podejmowane  przez uczniów               
w ramach szkolnego Wolontariatu 

 
C. Organizacja Dnia Zawodoznawczego 
     -wystawy –podsumowanie wycieczek 
     -prezentacja własnych zainteresowań oraz   
      wyrobów 

koordynatorzy projektów, 

opiekun Wolontariatu 

cały rok 

6. Udzielanie informacji rodzicom uczniów 

dot. zasad rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych 

A. Cotygodniowe „Porady dla rodziców” pedagog szkolny, 

biblioteka 

wyznaczony dzień  

w tygodniu 

B. Spotkanie informacyjne dla rodziców  

     uczniów klas III gimnazjum nt. zasad  

     rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 

pedagog szkolny kwiecień 

7. Indywidualna praca z uczniami i 

rodzicami, którzy mają problemy 

zdrowotne oraz którzy mogą mieć 

problemy z wyborem szkoły i zawodu.  

A. Rozmowy indywidualne 

 

pedagog i psycholog 

szkolny 

cały rok  

 

B. Kierowanie na konsultacje do poradni  

     psychologiczno-pedagogicznej 

pedagog i psycholog 

szkolny 

w ramach potrzeb 

 

 
 

 

 
 

 

 



Plan działań edukacyjno-zawodowych w roku szkolnym 2015/2016 
 

 

 

Zadania do realizacji w całym zespole 

 
Lp. Zadanie do realizacji Forma realizacji zadania Osoby realizujące 

zadanie 

Termin realizacji 

zadania 

1. Monitoring losów absolwentów naszego 

gimnazjum 

Prowadzenie rejestru absolwentów 

gimnazjum 

sekretariat szkoły, 

pedagog szkolny 

cały rok szkolny 

2. Współpraca z Radą Pedagogiczną  

 

A. Uwzględnienie zadań wewnątrzszkolnego  

     systemu doradztwa zawodowego w  

     statucie szkoły 

pedagog szkolny, 

biblioteka 

na bieżąco 

B. Realizacja zadań z zakresu przygotowania  

    uczniów do wyboru dalszej drogi   

    kształcenia wynikających z planu  

    opiekuńczo-wychowawczego szkoły 

wszyscy nauczyciele na bieżąco 

3. Systematyczne podnoszenie własnych 

kwalifikacji 

A. Seminaria informacyjne dot. sytuacji na  

     rynku pracy i realizacji zajęć      

     warsztatowych z zakresu doradztwa   

     zawodowego organizowane przez Centrum  

     Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w  

     Poznaniu 

pedagog i psycholog 

szkolny 

w terminach 

wyznaczonych 

przez placówkę 

B. Konsultacja realizowanych zadań z  

     pracownikami Krajowego Ośrodka  

     Wspierania Edukacji Zawodowej i  

     Ustawicznej 

pedagog i psycholog 

szkolny, biblioteka 

w ramach potrzeb 



4. Monitorowanie realizacji doradztwa 

edukacyjno-zawodowego przez dyrektora 

szkoły 

A. Spotkania z realizatorami zadań programu dyrektor szkoły cały rok 

B. Udział w zajęciach i spotkaniach 

poświęconych doradztwu  

dyrektor szkoły cały rok, na bieżąco 

5. Ewaluacja A. Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów  

    dot. zapotrzebowania uczniów na  

     informacje nt. planowania dalszego  

     kształcenia w bieżącym roku szkolnym 

 

pedagog, wychowawcy październik 

B. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych na  

     zakończenie zajęć warsztatowych 

 

prowadzący zajęcia w wyznaczonych 

terminach zajęć 

C. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych na  

     zakończenie spotkania z rodzicami 

 

pedagog szkolny w wyznaczonym 

terminie spotkania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


