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PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 
 

 

Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia 

określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 7 maja 2013 r., poz. 532). 

 

 

Grupa docelowa: 

 

Grupą osób, która powinna odnieść korzyści z podejmowanych działań doradczych są uczniowie, rodzice, słuchacze oraz nauczyciele Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie. Niniejszy plan doradztwa zawodowego bierze pod uwagę potrzeby wszystkich uczniów, 

ze wszystkich szczebli edukacyjnych, tj. klasy 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, klas 1,2,3,4 Technikum Mechanicznego oraz słuchaczy 

szkół dla dorosłych i uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Planowana jest intensyfikacja działań doradczych wśród uczniów klas 

programowo najwyższych.  

 

Cele ogólne: 

 

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i 

kariery zawodowej. 

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

3. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. 

4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez placówkę. 

5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

6. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
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ADRESAT ZADANIA CELE OPERACYJNE TERMIN REALIZACJI  

 

UWAGI 

PRACA SAMODZIELNA Organizacja stanowiska pracy. Wyposażenie gabinetu 

doradcy zawodowego w dostępne pomoce i materiały. 

 

wrzesień 2014  

Opracowanie Planu Pracy doradcy zawodowego na rok 

szkolny 2014/2015. Przedstawienie Planu do 

zatwierdzenia dyrektorowi Centrum. 

wrzesień 2014  

Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy 

doradcy zawodowego poprzez uczestnictwo w 

konferencjach, seminariach szkoleniowych oraz 

warsztatach z zakresu poradnictwa zawodowego. 

 

cały rok szkolny 2014/2015  

Analizowanie potrzeb doradczych, konsultacje z 

Dyrekcją Centrum, pedagogami, nauczycielami, uczniami 

i słuchaczami Centrum, lokalnym pracodawcami i 

przedstawicielami Instytucji Rynku Pracy 

 

wrzesień, październik 2014  

Systematyczne gromadzenie i aktualizacja informacji 

edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego 

poziomu kształcenia w tym szczególnie informacji 

zawodowych w ujęciu branżowym; utworzenie szkolnej 

bazy informacji o zawodach i kwalifikacjach, 

gromadzenie i udostępnianie informacji o zadaniach 

doradcy zawodowego oraz lokalnym rynku pracy za 

pośrednictwem strony internetowej placówki, 

gromadzenie i aktualizowanie w Szkolnym Ośrodku 

Kariery materiałów dotyczących egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, matury oraz 

materiałów dotyczących informacji edukacyjnej i 

zawodowej. 

 

cały rok szkolny 2014/2015  
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Wzbogacanie wyposażenia warsztatu pracy doradcy 

zawodowego o nowe metody i narzędzia, gromadzenie 

niezbędnych narzędzi, programów multimedialnych, 

materiałów oraz literatury, tworzenie biblioteczki  

poradnictwa zawodowego. 

cały rok szkolny 2014/2015  

Sporządzanie sprawozdań z pracy doradcy zawodowego 

celem przedstawienia rezultatów Dyrekcji i całej  

Radzie Pedagogicznej. Zaspokajanie zapotrzebowania 

nauczycieli na wiedzę, dotyczącą aktualnych usług 

doradczych oferowanych w placówce. 

styczeń, czerwiec 2015  

Uczestnictwo w targach edukacji i pracy. Pomoc w 

organizacji i przebiegu Dnia Otwartego CKZiU. 

  

PRACA Z UCZNIAMI Promocja działań doradcy zawodowego (materiały 

drukowane, informacja na stronie www szkoły, 

indywidualne rozmowy), zapoznanie uczniów i słuchaczy 

CKZiU z ofertą doradcy zawodowego. 

wrzesień, październik 2014  

Diagnozowanie oczekiwań i zapotrzebowania uczniów na 

informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej (badania 

ankietowe);  

wrzesień, październik 2014  

Udostępnianie uczniom informacji edukacyjnych i 

zawodowych właściwych dla danego poziomu 

kształcenia, w tym szczególnie: informacja branżowa 

dotycząca branży: informatycznej, przemysły kreatywne, 

mechanicznej,  mechatronicznej i elektronicznej  

w regionie (kompetencje niezbędne w branży, typowe 

profile kompetencyjne w branży, opis kluczowych 

zawodów i specjalności w branży, kształcenie i 

możliwości rozwoju zawodowego w branży, ścieżki 

rozwoju zawodowego w branży, możliwości  

dokształcania i doskonalenia zawodowego w branży, 

perspektywy rozwoju branży w województwie, typowe 

cały rok szkolny 2014/2015  
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formy zatrudnienia oraz przedsiębiorczość w branży, 

znaczący pracodawcy w branży w województwie), 

instytucje rynku pracy (ich usługi i instrumenty rynku 

pracy),  

 

Prowadzenie grupowych zajęć związanych z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej z uwzględnieniem 

potrzeb uczniów z zakresu doradztwa zawodowego na 

poszczególnych etapach kształcenia, w tym szczególnie: 

jak podnieść posiadane kwalifikacje zawodowe (wiedzę, 

umiejętności, kompetencje społeczne) ? jak rozwijać 

kompetencje zawodowe i kompetencje kluczowe ? 

jak aktywnie szukać pracy w kraju i za granicą 

(dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, 

autoprezentacja) ? jak założyć własną działalność 

gospodarczą ?  

 

cały rok szkolny 2014/2015  

Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla uczniów 

związanych z samopoznaniem oraz  procesem przejścia 

uczniów ze szkoły na rynek pracy, Udzielanie 

indywidualnych konsultacji uczniom i sluchaczom 

CKZiU z zakresu doradztwa osobistego, edukacyjnego 

oraz pomocy w wyborze kariery zawodowej, kierowanie, 

w sprawach trudnych, do specjalistów: pedagogów i 

psychologów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

 

cały rok szkolny 2014/2015  

Informowanie uczniow i sluchaczy o programach 

unijnych i motywowanie ich do uczestnictwa w 

projektach unijnych. 

 

cały rok szkolny 2014/2015  



 5 

Organizowanie w Centrum spotkań dla uczniów klas 

programowo najwyższych (technikum, ZSZ) z 

pracodawcami, przedstawicielami szkół wyższych oraz 

instytucji rynku pracy (urzędy pracy, agencje 

pośrednictwa pracy) 

grudzien 2014, styczen, luty 

2015 

 

Analiza losów absolwentów. Zaprezentowanie młodzieży 

przykładów kariery zawodowej absolwentów. Spotkania 

z absolwentami. 

grudzien 2014, kwiecien 

2015 

 

WSPÓŁPRACA Z 

RODZICAMI 

Promocja działań doradcy zawodowego (materiały 

drukowane, informacja na stronie www szkoły, 

indywidualne rozmowy), prezentacja założeń pracy 

informacyjno – doradczej Centrum na rzecz uczniów, 

zapoznanie rodziców uczniów CKZiU z ofertą doradcy 

zawodowego. 

 

wrzesień, październik 2014  

Udostępnianie rodzicom informacji edukacyjnych i 

zawodowych w tym szczególnie: przedstawienie 

aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej dla absolwentów 

Centrum, informacja branżowa dotycząca branży: 

informatycznej, przemysły kreatywne, mechanicznej,  

mechatronicznej i elektronicznej w regionie (kompetencje 

niezbędne w branży, typowe profile kompetencyjne w 

branży, opis kluczowych zawodów i specjalności w 

branży, kształcenie i możliwości rozwoju zawodowego w 

branży, ścieżki rozwoju zawodowego w branży, 

możliwości dokształcania i doskonalenia zawodowego w 

branży, perspektywy rozwoju branży w województwie, 

typowe formy zatrudnienia oraz przedsiębiorczość w 

branży, znaczący pracodawcy w branży w 

województwie), przedstawienie możliwości zatrudnienia 

na lokalnym i regionalnym rynku pracy 

 

cały rok szkolny 2014/2015  
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Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców z 

zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i informacji 

zawodowej w tym szczególnie informacji dotyczących 

potrzeb i oczekiwań pracodawców w województwie 

lubelskim, monitoringu ofert pracy w województwie 

lubelskim, planów i losów zawodowych absolwentów 

szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych w 

województwie lubelskim, wszechstronnej analizy 

wojewódzkiego rynku pracy - diagnoza i prognoza, 

kompleksowej analizy zawodów deficytowych i 

nadwyżkowych w województwie lubelskim, w razie 

potrzeby indywidualna praca z rodzicami uczniów 

(wsparcie rodziców w procesie podejmowania decyzji  

edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci), 

indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają 

problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, 

intelektualne, rodzinne przy współpracy z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną). 

cały rok szkolny 2014/2015  

WSPÓŁPRACA Z 

NAUCZYCIELAMI 

Promocja działań doradcy zawodowego (materiały 

drukowane, informacja na stronie www szkoły, 

indywidualne rozmowy) 

 

cały rok szkolny 2014/2015  

udostępnianie nauczycielom informacji edukacyjnych i 

zawodowych dostępnych w Szkolnym Ośrodku Kariery 

w tym szczególnie informacji branżowych oraz 

opracowań i analiz Lubelskiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

cały rok szkolny 2014/2015  

Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla nauczycieli 

z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i 

informacji zawodowej w tym szczególnie informacji 

branżowych oraz opracowań i analiz Lubelskiego 

Obserwatorium Rynku Pracy 

cały rok szkolny 2014/2015  
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Współpraca w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (zespół 

wychowawczy); 

cały rok szkolny 2014/2015  

Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej 

prowadzonej przez szkołę i placówkę (Salon 

Maturzystow Perspektywy 2014, Targi Pracy); 

cały rok szkolny 2014/2015  

Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

cały rok szkolny 2014/2015  

WSPÓŁPRACA 

ZEWNĘTRZNA 

Współpraca z instytucjami rynku pracy (w tym 

szczególnie promocja usług i instrumentów rynku pracy, 

promocja oferty kursowej LCEZ, analizy i diagnozy 

dotyczące regionalnego rynku pracy, potrzeby i 

oczekiwania pracodawców w województwie lubelskim, 

monitoring ofert pracy w województwie lubelskim, 

plany i losy zawodowe absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych w województwie 

lubelskim, wszechstronna analiza wojewódzkiego rynku 

pracy - diagnoza i prognoza, kompleksowa analiza 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 

województwie lubelskim),  realizowanie celów z zakresu 

doradztwa zawodowego przy ich współudziale. 

cały rok szkolny 2014/2015  

Współpraca z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi (w tym szczególnie współpraca w 

zakresie doskonalenia własnego warsztatu pracy, 

wsparcie merytoryczne),  realizowanie celów z zakresu 

doradztwa zawodowego przy ich współudziale. 

cały rok szkolny 2014/2015  

Współpraca z pracodawcami (w tym szczególnie 

aktualizacja bazy absolwentów LCEZ, wycieczki 

zawodoznawcze dla uczniow), realizowanie celów z 

zakresu doradztwa zawodowego przy ich współudziale. 

cały rok szkolny 2014/2015  

Współpraca ze szkołami gimnazjalnymi (w tym 

szczególnie promocja oferty edukacyjnej LCEZ) 

cały rok szkolny 2014/2015  
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Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego (w 

tym szczególnie promocja usług informacji zawodowej i 

doradztwa zawodowego w szkołach oraz dobrych praktyk 

w tym zakresie, doskonalenie kwalifikacji nauczycieli 

realizujących w szkołach zadania z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego), realizowanie celów z zakresu 

doradztwa zawodowego przy ich współudziale. 

cały rok szkolny 2014/2015  

Współpraca z uczelniami wyższymi (w tym szczególnie 

promocja oferty edukacyjnej uczelni wyższych, promocja 

oferty kursowej LCEZ, analizy dotyczące losów 

absolwentów regionalnych uczelni wyższych), 

realizowanie celów z zakresu doradztwa zawodowego 

przy ich współudziale. 

cały rok szkolny 2014/2015  

 

Tematyka zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych i godzinach doraźnych 

zastępstw (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery zawodowej, podjęcia roli 

zawodowej, zajęć kształtujących konkretne umiejętności związane z zarządzaniem własną karierą edukacyjno-zawodową, zajęć związanych z 

samopoznaniem, zajęć wspierających proces przejścia uczniów ze szkoły na rynek pracy) – zobacz załącznik. 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 – letnia) 

Klasa 2 

1. Podstawowe umiejętności społeczne – komunikacja interpersonalna 

2. Podstawowe umiejętności społeczne - jak radzić sobie ze stresem 

3. Podstawowe umiejętności społeczne - asertywność 

4. Jak osiągnąć sukces ? Charakterystyka człowieka przedsiębiorczego 

5. Poznaj samego siebie 

6. Informacja edukacyjna i zawodowa  

7. Planowanie – umiejętność wyznaczania celów 

8. Twórcze rozwiązywanie problemów 

9. Otwartość i gotowość na zmiany 

10. Aktualna i rzetelna informacja branżowa dotycząca branż rozwojowych w regionie (kompetencje niezbędne w branży, typowe profile 

kompetencyjne w branży, opis kluczowych zawodów i specjalności w branży, kształcenie i możliwości rozwoju zawodowego w branży, 
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ścieżki rozwoju zawodowego w branży, możliwości dokształcania i doskonalenia zawodowego w branży, perspektywy rozwoju branży 

w województwie, typowe formy zatrudnienia oraz przedsiębiorczość w branży, znaczący pracodawcy w branży w województwie),  

11. Instytucje rynku pracy (ich usługi i instrumenty rynku pracy) 

 

Klasa 3 

1. Aktywnie szukam pracy 

2. Autoprezentacja na piśmie 

3. Oko w oko z pracodawcą 

4. Instytucje wspierające na rynku pracy 

5. Europejski rynek pracy 

6. Aktualna i rzetelna informacja branżowa dotycząca branż rozwojowych w regionie (kompetencje niezbędne w branży, typowe profile 

kompetencyjne w branży, opis kluczowych zawodów i specjalności w branży, kształcenie i możliwości rozwoju zawodowego w branży, 

ścieżki rozwoju zawodowego w branży, możliwości dokształcania i doskonalenia zawodowego w branży, perspektywy rozwoju branży 

w województwie, typowe formy zatrudnienia oraz przedsiębiorczość w branży, znaczący pracodawcy w branży w województwie),  

7. Instytucje rynku pracy (ich usługi i instrumenty rynku pracy) 

8. Potrzeby i oczekiwania pracodawców w województwie lubelskim 

9. Monitoring ofert pracy w województwie lubelskim 

10. Plany i losy zawodowe absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych w województwie lubelskim 

11. Wszechstronna analiza wojewódzkiego rynku pracy - diagnoza i prognoza 

12. Kompleksowa analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim 

13. Jak podnieść posiadane kwalifikacje zawodowe (wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne) ?  

14. Jak rozwijać kompetencje zawodowe i kompetencje kluczowe ? 

15. Jak aktywnie szukać pracy w kraju i za granicą (dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja) ?  

16. Jak założyć własną działalność gospodarczą ? 

 

 

Technikum (4 – letnie) 

Klasa 1 

1. Sprawna komunikacja podstawą sukcesu zawodowego 

2. Kształtowanie poczucia własnej wartości 

3. Odkrywamy nasze zdolności, zainteresowania, predyspozycje zawodowe 

4. Podstawowe umiejętności społeczne – komunikacja interpersonalna 
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5. Podstawowe umiejętności społeczne - jak radzić sobie ze stresem 

6. Podstawowe umiejętności społeczne - asertywność 

7. Jak osiągnąć sukces ? Charakterystyka człowieka przedsiębiorczego 

 

Klasa 2 

1. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej 

2. Twórcze rozwiązywanie problemów 

3. Samopoznanie kluczem do planowania kariery zawodowej 

4. Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej 

5. Aktualna i rzetelna informacja branżowa dotycząca branż rozwojowych w regionie (kompetencje niezbędne w branży, typowe profile 

kompetencyjne w branży, opis kluczowych zawodów i specjalności w branży, kształcenie i możliwości rozwoju zawodowego w branży, 

ścieżki rozwoju zawodowego w branży, możliwości dokształcania i doskonalenia zawodowego w branży, perspektywy rozwoju branży 

w województwie, typowe formy zatrudnienia oraz przedsiębiorczość w branży, znaczący pracodawcy w branży w województwie),  

 

Klasa 3 

1. Poznaję siebie – moja osobowość zawodowa 

2. Negocjacje i ich rola w życiu zawodowym 

3. Rynek pracy XXI wieku 

4. Przyszłościowe umiejętności związane z pracą 

5. Aktywne metody poszukiwania pracy 

6. Aktualna i rzetelna informacja branżowa dotycząca branż rozwojowych w regionie (kompetencje niezbędne w branży, typowe profile 

kompetencyjne w branży, opis kluczowych zawodów i specjalności w branży, kształcenie i możliwości rozwoju zawodowego w branży, 

ścieżki rozwoju zawodowego w branży, możliwości dokształcania i doskonalenia zawodowego w branży, perspektywy rozwoju branży 

w województwie, typowe formy zatrudnienia oraz przedsiębiorczość w branży, znaczący pracodawcy w branży w województwie),  

7. Potrzeby i oczekiwania pracodawców w województwie lubelskim 

8. Monitoring ofert pracy w województwie lubelskim 

9. Plany i losy zawodowe absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych w województwie lubelskim 

10. Wszechstronna analiza wojewódzkiego rynku pracy - diagnoza i prognoza 

11. Kompleksowa analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim 

 

Klasa 4 

1. Autoprezentacja podstawową formą kreowania wizerunku zawodowego 
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2. Krajowy i Europejski rynek pracy 

3. Oferta edukacyjna uczelni wyższych w regionie 

4. Możliwości dokształcania i doskonalenia zawodowego w branży 

5. Dokumenty aplikacyjne 

6. Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą 

7. Instytucje rynku pracy (ich usługi i instrumenty rynku pracy) 

8. Potrzeby i oczekiwania pracodawców w województwie lubelskim 

9. Monitoring ofert pracy w województwie lubelskim 

10. Plany i losy zawodowe absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych w województwie lubelskim 

11. Wszechstronna analiza wojewódzkiego rynku pracy - diagnoza i prognoza 

12. Kompleksowa analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie lubelskim 

13. Jak podnieść posiadane kwalifikacje zawodowe (wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne) ?  

14. Jak rozwijać kompetencje zawodowe i kompetencje kluczowe ? 

15. Jak aktywnie szukać pracy w kraju i za granicą ) ?  

16. Jak założyć własną działalność gospodarczą ? 

 

 

Inne ważne planowe działania podejmowane przez doradcę zawodowego w roku szkolnym: 

 Udział w zajęciach integracyjnych uczniów klas pierwszych (wrzesień 2014) 

 Udział wspólnie z uczniami klas maturalnych w Salonie Maturzystów Perspektywy 2014 (wrzesień 2014) 

 Aktualizacja bazy absolwentów Centrum dostępnej na stronie internetowej (wrzesien 2014) 

 Obsługa stoiska targowego szkoły podczas Targów Pracy i Targów Edukacyjnych 

 Promocja oferty edukacyjnej Centrum (caly rok szkolny) 

 Udział w Radzie Programowej Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy 

 Udział w konferencjach, spotkaniach, seminariach realizowanych w ramach projektu "Opracowanie założeń merytorycznych i 

instytucjonalnych wdrażania Krajowej Ramy Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie"  

 

 

 

 

Mirosław Górczyński (psycholog, doradca zawodowy) 


