
 

Zakres zadań doradcy zawodowego w szkole 

 

Lp. Zadania doradcy zawodowego Formy realizacji 

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane  
z realizacją doradztwa zawodowego 

Ankieta dotycząca np. obszarów wsparcia, form 
wsparcia  
Check lista tematów zajęć grupowych 
Rozmowy indywidualne / wywiad podczas 
konsultacji indywidualnych 
Rozmowy podczas zajęć grupowych 

2. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego Według treści programowych z zał. do 
właściwego etapu edukacyjnego zgodnie z 
rocznym programem realizacji doradztwa 
zawodowego 

3. Opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami 
opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, rocznego programu realizacji 
doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji 

Opracowanie do 30 września każdego roku 
szkolnego rocznego programu realizacji 
doradztwa zawodowego zgodnie z przyjętym  
w szkole sposobem pracy 
Monitoring podjętych działań po I półroczu i na 
koniec roku szkolnego 

4. Wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 
psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w rocznym programie 
realizacji doradztwa zawodowego 

Zapoznanie nauczycieli z wynikami 
przeprowadzonej w poszczególnych 
klasach/grupach diagnozy  zapotrzebowania 
uczniów i słuchaczy na działania związane  
z realizacją doradztwa zawodowego  
Pomoc w przygotowaniu materiałów na zajęcia 
wynikające z przeprowadzonej diagnozy 
Współpraca w organizacji wyjść/wycieczek 
zawodowznawczych 



 

Współorganizacja spotkań z przedstawicielami 
zawodów, zakładów pracy, uczelniami wyższymi, 
PPP, PUP, CKP, MCK OHP, CKZiU 
Indywidualne konsultacje z nauczycielami, 
szczególnie w sprawie uczniów o SPE 
Grupowe konsultacje z nauczycielami, szczególnie 
w sprawie uczniów o SPE 
Współpraca w ramach JFDZ 

5. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 
gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu kształcenia 

Udział w targach edukacji i pracy 
Prowadzenie zakładki tematycznej na stronie 
szkoły 
Zamieszczanie informacji w dzienniku 
elektronicznym 
Zamieszczanie informacji na tablicy informacyjnej 
Indywidualne spotkania z rodzicami, w tym  
z rodzicami uczniów o SPE 
Indywidualne spotkania z nauczycielami, 
szczególnie w sprawie uczniów o SPE  
Prelekcje dla rodziców podczas dni otwartych, 
zebrań z rodzicami 

6. Realizowanie działań wynikających z rocznego programu realizacji doradztwa zawodowego. Monitoring prowadzonych działań po I półroczu  
i na koniec roku szkolnego 

 

 

Opracował zespół doradców zawodowych w składzie: 

1. Anna Skrzydłowska – ZSP4 (koordynator zespołu) 

2. Ewa Latko – SP2 

3. Patrycja Hochbaum – SP7 

4. Aleksandra Gorstka – SP6, SP15 

5. Magdalena Poloczek – SP8 

6. Anna Jania – SP11, SP18 

7. Magdalena Cebula – SP13, SP14 

 

8. Angelika Gierek – SP21 

9. Katarzyna Wilgos – 1 LO 

10. Teresa Mulka – Łuszcz – 3 LO, CKZiU 



 

11. Monika Lisiecka – Rech – ZSP3 

12. Monika Durczyńska - CKP 


