
Plan działań dla Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego 2021/2022 

 

Lp. Zadania Termin  Uwagi 

1.  Opracowanie rocznego Powiatowego Planu Działań Doradczych na 

podstawie WSDZ, szczególne zwrócenie uwagi na zintegrowane działania 

promujące kształcenia zawodowe 

Wrzesień 2021 Dokumenty na stronie szkoły  

2.  Stworzenie sieci współpracy doradców działających w danym powiecie – 

nauczyciele doradcy zawodowi ze szkół podstawowych i doradcy 

zawodowi z poradni psychologiczno- pedagogicznej. Stworzenie 

„przestrzeni” do współpracy oraz wymiany doświadczeń w ramach 

doradztwa zawodowego. 

Wrzesień 2021 

Cały rok szkolny 

Platforma classroom  

3.  Prowadzenie zakładki  „Doradztwo zawodowe” na stronie internetowej 

szkoły oraz padletu promującego doradztwo zawodowe. Sukcesywne 

zamieszczanie bieżących informacji dotyczących podejmowanych 

aktywności. 

 

Cały rok szkolny  

https://www.spbilcza.pl/doradztwo-

zawodowe.html 

https: 

//padlet.com/kwiatkowskamagdalena629/ 

2b346msnedmnpfja 

4.  Stworzenie Szkolnego Kalendarium Działań na rzecz upowszechniania 

doradztwa zawodowego 

Wrzesień 2021   Informacja na stronie szkoły  

5.  Współpraca z właściwym doradcą metodycznym z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

Cały rok szkolny  

6.  Realizacja bieżących potrzeb szkół z danego terenu z uwzględnieniem 

przeprowadzonej wstępnie diagnozy. 

Cały rok szkolny Współpraca z PPP w Chmielniku, 

WUP, OHP 

https://www.spbilcza.pl/doradztwo-zawodowe.html
https://www.spbilcza.pl/doradztwo-zawodowe.html


7.  Opracowanie semestralnej informacji o zrealizowanych działaniach i 

przekazanie do właściwego doradcy metodycznego. 

Styczeń 2022 Sprawozdanie 

8. Podejmowanie aktywności związanych z upowszechnia szkolnictwa 

zawodowego wśród uczniów: 

- udział w OTK, 

- organizacja Szkolnego Dnia Kariery, 

- udział w Targach Edukacyjnych, 

- organizacja spotkań w ramach działań „Mistrz w swoim fachu”, „Rodzic 

jako ekspert” 

Zgodnie z 

harmonogramem 

uroczystości  

Współpraca z wychowawcami, 

nauczycielami przedmiotów, 

rodzicami 

9. Gromadzenie oraz udostępnianie informacji związanych ze świętokrzyskim 

rynkiem pracy, 

 

 

Cały rok szkolny 

Biblioteczka doradcy zawodowego: 

Pozycje książkowe, 

Strony internetowe, zbiór narzędzi 

do badań predyspozycji 

zawodowych  

 Przekazywanie informacji dla rodziców o proponowanych działaniach 

doradcy w formie newslettera(e-dziennik) 

 Cały rok szkolny  Ulotka dla rodziców 

 Organizacja spotkania informacyjno – doradczego dla rodziców „Jak 

pomóc dziecku wybrać szkołę i zawód.” 

 Marzec 2022 Współpraca z PPP w Chmielniku 

10. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami edukacyjnymi m.in. z 

uczelniami wyższymi, instytucjami rynku pracy: WUP, MUP, Izbą 

Rzemieślników i Pracodawców, OHP 

 Cały rok szkolny  Współpraca z instytucjami 

wspomagającymi pracę szkoły 



11. Dyżur doradczy – indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w 

szkole macierzystej zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań. 

Konsultacje dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli. 

Marzec/kwiecień 

2022 

Pedagog, psycholog, doradca 

zawodowy 

12. Koordynowanie działań związanych z rekrutacją do szkół 

ponadpodstawowych 

Maj-czerwiec 2022 Lekcje wychowawcze, 

indywidualne konsultacje  

13. Opracowanie i publikacja oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych z 

rejonu. 

 II semestr  Strona internetowa, informator w 

gabinecie doradcy zawodowego 

14. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów z obszaru doradztwa 

zawodowego i przedsiębiorczości  

Cały rok szkolny  Konkursy szkolne i międzyszkolne 

15. Podsumowanie działań realizowanych w roku szkolnym 2021/2022 Czerwiec  Sprawozdanie  

 

Opracowała: Magdalena Kwiatkowska – pedagog szkolny, doradca zawodowy 


