
 

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W RAMACH 
WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 26 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

Lp. Zadania Formy Termin 
realizacji 

Odpowiedzialni Uwagi 

1 Zapoznanie Rady 
Pedagogicznej z 
założeniami i tematyką 
doradztwa 
zawodowego  
w ZS Nr 26. 

szkolenie Październik 
2018 r. 

doradca 
zawodowy:  
H. Grabowska 
 

 

2 Zapoznanie rodziców 
założeniami i tematyką 
doradztwa 
zawodowego  
w ZS Nr 26. 

wykład Październik 
2018 r. 

doradca 
zawodowy:  
H. Grabowska 
 

 

3 Samopoznanie, 
budowanie poczucia 
własnej wartości,  
integracja klasy. 

burza 
mózgów, 
warsztaty, 

wrzesień, 
październik 

2018 

wychowawca, 
psycholog, 
pedagog szkolny, 
pedagog specjalny 

 

4 Kształtowanie 
umiejętności 
komunikacyjnych, np. 
umiejętność 
informowania o 
zainteresowaniach, 
trudnościach,, 
umiejętność 
zachowania 
asertywnego czy 
radzenia sobie ze 
stresem. 

wykład, burza 
mózgów, 
rozmowa, 
scenki 
sytuacyjne, 

listopad, 
grudzień 
2018 r. 

wychowawca, 
psycholog, 
pedagog szkolny, 
pedagog specjalny 

 

5 Redagowanie 
dokumentów 
aplikacyjnych 
 

warsztaty, 
rozmowa, 
przykładowe 
arkusze cv, 
listu 
motywacyjneg
o, portfolio 

grudzień, 
styczeń 
2018/19 

nauczyciele: 
przedsiębiorczości, 
informatyki, 
doradca 
zawodowy 
 

 

6 Samozatrudnienie, 
biznes plan, procedura 
rejestracyjna, 

wykład, 
rozmowa, 
przykładowe 

grudzień, 
styczeń 
2018/19 

nauczyciel: 
podstaw 
przedsiębiorczości, 

 



uproszczone formy 
ewidencji. 

arkusze biznes 
planu, 

doradca 
zawodowy 

7 Funkcjonowanie rynku 
pracy, mechanizmy 
rynku pracy, 
bezrobocie. 

wykład, 
rozmowa 

grudzień, 
styczeń 
2018/19 

nauczyciele: 
przedsiębiorczości, 
informatyki, 
doradca 
zawodowy 

 

8 Informacja zawodowa: 
pozyskiwanie  i 
korzystanie z 
informacji. 

warsztaty, styczeń , 
luty 2019r. 

nauczyciele 
informatyki, 
nauczyciele 
biblioteki 
 

 

9 Prawo pracy – 
warsztaty  

wykład luty 2019r. nauczyciel  
podstaw 
przedsiębiorczości 
 

 

10 Praca i kształcenie w 
UE. 

 luty, 
marzec 
2019r. 

nauczyciele: wos, 
podstaw 
przedsiębiorczości, 
doradca 
zawodowy 
 

 

11 Aktywne metody 
poszukiwania pracy. 

warsztaty luty, 
marzec, 
kwiecień 

2019r. 

nauczyciele: 
podstaw 
przedsiębiorczości, 
wychowawca 
klasy, 
doradca 
zawodowy 

 

12 Autoprezentacja. warsztaty kwiecień 
2019r. 

wychowawca 
klasy, 
pedagog szkoły, 
pedagog specjalny 

 

13 Wycieczki – uczelnie 
wyższe, targi 
edukacyjne i targi 
pracy. 

wykłady, 
warsztaty, 

wrzesień 
marzec, 
kwiecień 
2018/19 

doradca 
zawodowy, 
nauczyciele, 
pedagog szkolny, 
pedagog specjalny 

 

14 Organizacja targów 
edukacyjnych dla 
szkół podstawowych i 
ponadgimnazjalnych. 

 wrzesień 
2018 r. 

doradca 
zawodowy, 
pedagog szkolny, 
pedagog specjalny 

 

15 Spotkanie z OHP, 
organizacja 
Młodzieżowych 
Targów Pracy przez 
MBK OHP  

indywidualne 
spotkania 
doradcami  
zawodowymi 
OHP 

cały rok 
szkolny  
2018/19 

doradca 
zawodowy,  
pedagog specjalny 

 

16 Warsztaty z 
przedstawicielami 
różnych zawodów np. 

warsztaty luty, 
marzec, 
kwiecień 

doradca 
zawodowy,  
pedagog specjalny 

 



informatyk, pracownik 
biurowy. 

2019 r. 

17 Pomoc w wyborze 
kierunku kształcenia, 
zawodu i planowaniu 
kariery zawodowej 
uczniom, którzy 
wymagają 
specjalistycznego 
wsparcia, np. ze 
względu na 
ograniczenia 
wynikające ze stanu 
zdrowia, poziomu 
intelektualnego. 

warsztaty marzec, 
kwiecień 
2019 r. 

doradca 
zawodowy, 
nauczyciele: 
biblioteki, 
informatyki 
 

 

18 Gromadzenie i 
aktualizacja informacji                
z zakresu doradztwa. 
 

 Rok 
szkolny 
2018/19 

doradca 
zawodowy, 
nauczyciele: 
biblioteki, 
informatyki 

 

 


