
Załącznik XI. TEMATYKA DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 Tematyka działań Adresaci Metody i formy realizacji Termin Realizator/ realizatorzy 

I półrocze 

1 

 

Opracowanie WSDZ i 

programu Doradztwa 

Zawodowego na rok szkolny 

2020/2021 

 cała szkoła praca zespołowa wrzesień 

doradcy zwodowi/ 

koordynatorzy/ inne  

osoby powołane przez dyrektora 

szkoły 

2 
Zapoznanie członków Rady 

Pedagogicznej z WSDS 
cała szkoła prezentacja programu wrzesień 

doradcy zawodowi/ 

koordynatorzy 

3 
Diagnoza potrzeb doradczych 

uczniów 
klasy VIII 

sondaż (ankieta) 

dyskusja grupowa 

październik - 

/marzec 

doradcy zawodowi 

/koordynatorzy 

4 

Realizacja zajęć z zakresu 

doradztwa zawodowego dla 

klas VIII ( 10 lekcji) 

klasy VIII zajęcia obowiązkowe wrzesień- marzec doradca zawodowy Anna Wichowska 

5 

Aktualizacja gazetki 

dotyczącej doradztwa 

edukacyjnego i zawodowego 

— gazetka ścienna rok szkolny 
doradcy zawodowi/ 

koordynatorzy 

6 
Indywidualne doradztwo 

edukacyjno-zawodowe 

zainteresowani 

uczniowie i 

rodzice 

indywidualne konsultacje rok szkolny 

doradcy zawodowi/ 

koordynatorzy/ 

inni specjaliści zatrudnieni w szkole 



II półrocze 

1 

Realizacja zajęć z zakresu 

doradztwa zawodowego dla 

klas VII (10 lekcji) 

klasy VII, zajęcia obowiązkowe luty- czerwiec 
doradca zawodowy Anna 

Wiśniewska 

2 

Koordynowanie działań 

związanych z rekrutacją do 

szkół ponadpodstawowych 

klasy VIII 
lekcje wychowawcze, 

indywidualne konsultacje 
luty- czerwiec 

nauczyciel informatyki 

wychowawcy klas, doradca 

zawodowy/ koordynator 

3 

Spotkanie z przedstawicielem 

pracodawców, realizujących 

kształcenie dualne w Radomiu 

i okolicach 

rodzice uczniów 

klas VIII 

spotkanie informacyjno-

doradcze 
luty-kwiecień 

doradca zawodowy/ 

koordynator/ 

wychowawcy klas 

4 
Giełda szkół 

ponadpodstawowych 

uczniowie i 

rodzice klas VIII, 

także z innych 

sąsiadujących 

szkół 

podstawowych 

Udział w wydarzeniu 

marzec (zorganizowanie 

wydarzenia zależne jest od 

rozwoju sytuacji 

epidemiologicznej 

związanej z zagrożeniem 

rozprzestrzeniania się 

korona wirusa Covid 19) 

dyrektor szkoły/ 

doradcy zawodowi/ 

koordynatorzy/ 

wychowawcy klas 

5 

Aktualizacja gazetki 

dotyczącej doradztwa 

edukacyjnego i zawodowego 

— gazetka ścienna rok szkolny 
doradcy zawodowi/ 

koordynatorzy 

6 
Indywidualne doradztwo 

edukacyjno-zawodowe 

zainteresowani 

uczniowie i 

rodzice 

indywidualne konsultacje rok szkolny 

 doradcy zawodowi/ 

koordynatorzy/ 

 inni specjaliści zatrudnieni w szkole 



7 

Pozyskanie możliwych 

informacji o dalszej ścieżce 

edukacyjnej tegorocznych 

absolwentów szkoły 

uczniowie klas 

VIII 

analiza losów absolwentów 

– zbieranie danych ze 

szkół, od rodziców, 

uczniów 

sierpień- wrzesień 2021 
doradca zawodowy/koordynator w 

klasach VIII, wychowawcy klas 

8 

Ewaluacja końcowa, 

przygotowanie sprawozdania z 

realizacji WSDZ w roku 

szkolnym 2020/2021 

cała szkoła 
analiza dokumentacji, 

zapisy w dziennikach,  
 sierpień 2021 

doradcy zawodowi/ 

koordynatorzy 

 

Zadania realizowane przez wychowawców i nauczycieli nie zostały ujęte w harmonogramie. Termin ich realizacji zależy od 

planów zajęć i lekcji wychowawczych dla poszczególnych klas. 

 Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji zadań: 

1. Urząd Miejski w Radomiu Wydział Obsługi Radomskiej strefy Gospodarczej (p .Rafał Grzeszczyk) 

2. Firma RADWAG - w Radomiu – przedstawiciel pracodawców 

3. Firma RADMOT Wólka Gutowska /k Radomia– (p. Jan Stańczyk)- przedstawiciel pracodawców 

4. Firma TECHMATIK w Radomiu – przedstawiciel pracodawców 

5. Fabryka Broni w Radomiu – przedstawiciel pracodawców 

6. Szkoły Techniczne i Branżowe prowadzące kształcenie w systemie dualnym 

7. Radomskie Szkoły Ponadpodstawowe 

8. RODON w Radomiu 

9. Katalyst Edukacion- Mapa Karier 

 

 

 Anna Wichowska i Anna Wiśniewska 

 koordynatorzy- doradcy zawodowi 


