
PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

w LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie 

w roku szkolnym 2021/2022 
 

1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego: 

Lp. Tematyka działań 
Oddziały,  

których dotyczą działania 
Metody i formy realizacji Terminy 

Osoby odpowiedzialne             
za realizację działań 

SEMESTR I 

1. Spotkanie Zespołu doradztwa 
zawodowego – przygotowanie 
propozycji Programu doradztwa 
zawodowego na rok szkolny 
2021/2022 

--- - analiza dotychczasowych potrzeb 
uczniów, rodziców i nauczycieli 

- analiza aktualnej sytuacji 
edukacyjno-zawodowej 

- dyskusja 
- przygotowanie propozycji 

Programu 

wrzesień 2021 Zespół doradztwa 
zawodowego 

2. Analiza dostępnych zasobów, 
również w kontekście edukacji 
zdalnej i hybrydowej 

--- - analiza dokumentów 
- analiza dostępnych informacji 

wrzesień 2021 Zespół doradztwa 
zawodowego 

3. Diagnoza potrzeb doradczych 
uczniów 

klasy trzecie - sondaż (ankieta) 
- rozmowa i dyskusja 

Wrzesień/październik 
2021 

Zespół doradztwa 
zawodowego 

4. Diagnoza planów i aspiracji 
edukacyjnych i zawodowych 
uczniów 

klasy trzecie - sondaż (ankieta) 
- rozmowa i dyskusja 

Wrzesień/październik 
2021 

Zespół doradztwa 
zawodowego 

5. Wydarzenie edukacyjno-
zawodowe/wizyta 
zawodoznawcza 

zainteresowani uczniowie - spotkanie z ekspertem,  
reprezentantem konkretnego 
zawodu lub środowiska pracy 

Październik/listopad 
2021 

Zespół doradztwa 
zawodowego 

  



6. Analiza danych uzyskanych z 
diagnoz i podsumowanie 
wyników 

--- - przekazanie wyników analizy 
wychowawcom, nauczycielom i 
pedagogom 

- prezentacja 
- omówienie Komornik -                   

członek zespołu doradztwa 
zawodowego 

listopad 2021 Zespół doradztwa 
zawodowego 

7. Spotkanie szkoleniowo-
informacyjne dla rodziców „Jak 
pomóc uczniowi wybrać 
studia/szkołę i zawód” 

zainteresowani rodzice - konsultacje indywidualne i 
grupowe 

- rozmowa doradcza 
- udzielenie rodzicom informacji z 

zakresu tematyki edukacyjno-
zawodowej w ujęciu ogólnym i w 
odniesieniu do ucznia 

listopad 2021 Zespół doradztwa 
zawodowego 

8. Spotkanie z przedstawicielami 
różnych typów szkół i wyższych 
uczelni 
 

zainteresowani uczniowie - spotkanie z 
absolwentem/absolwentami 
różnych typów szkół i wyższych 
uczelni 

- dyskusje 
- wymiana informacji praktycznych 

grudzień 2021 Zespół doradztwa 
zawodowego 

9. Realizacja zajęć z zakresu 
doradztwa zawodowego 

klasy trzecie - zajęcia obowiązkowe październik 2021- 
styczeń 2022 

Zespół doradztwa 
zawodowego 

10. Realizacja tematyki edukacyjno-
zawodowej w trakcie 
obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego 

klasy 1-3 liceum 4-letniego 
klasy 3 liceum 3-letniego 

- zajęcia obowiązkowe październik 2021- 
styczeń 2022 

Nauczyciele wychowawcy 

11. Realizacja zajęć z wychowawcą z 
uwzględnieniem tematyki 
edukacyjno-zawodowej 

klasy 1-3 liceum 4-letniego                                    
klasy 3 liceum 3-letniego 

- zajęcia obowiązkowe październik 2021- 
styczeń 2022 

Nauczyciele wychowawcy 

12. Realizacja doradztwa 
indywidualnego – porady dla 
uczniów i rodziców 

klasy 1-3 liceum 4-letniego 
klasy 3 liceum 3-letniego 

- konsultacje indywidualne z 
rodzicami i/lub uczniami 

październik 2021- 
styczeń 2022 

Katarzyna Radziszewska 



13. Realizacja wsparcia doradczego 
dla nauczycieli 

zainteresowani 
nauczyciele 

- konsultacje indywidualne z 
nauczycielami 

październik 2021- 
styczeń 2022 

Katarzyna Radziszewska 

14. Realizacja zajęć dla uczniów 
dotyczących orientacji 
zawodowej, realizacji planów 
edukacyjno-zawodowych oraz 
umiejętności społecznych 
(wsparcie dla wszystkich 

uczniów) 

zainteresowani uczniowie - zajęcia dodatkowe w formie  
warsztatów interaktywnych z 
zakresu samopoznania 
zawodowego, umiejętności pracy 
w grupie, planowania, 
skuteczności w realizacji celów, 
efektywnego komunikowania się 

- trening umiejętności społecznych 
dla nastolatków 

październik 2021- 
styczeń 2022 

Katarzyna Radziszewska 

15. Realizacja zajęć dla maturzystów 
związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu prowadzone 
(wsparcie dla maturzystów) 

zainteresowani uczniowie 
klas maturalnych 

- zajęcia dodatkowe w formie  
warsztatów interaktywnych z 
zakresu samopoznania 
zawodowego, umiejętności pracy 
w grupie, planowania, 
skuteczności w realizacji celów, 
efektywnego komunikowania się 

- działania ukierunkowane na 
przygotowanie się uczniów do 
matury i wyboru dalszej ścieżki 
kształcenia i/lub drogi zawodowej 

październik 2021- 
styczeń 2022 

Katarzyna Radziszewska 

16. Udostępnianie uczniom 
informatorów dotyczących 
wyboru kierunku kształcenia 

---- - stwarzanie możliwości 
zapoznania się z katalogami i 
informacjami dotyczącymi 
wyboru zawodu i dalszego 
kształcenia 

październik 2021- 
styczeń 2022 

Zespół doradztwa 
zawodowego 

17. Przekazywanie informacji w 
formie ulotek i plakatów na 
tablicy informacyjnej i na stronie 
internetowej szkoły dotyczących 
tematyki edukacyjno-zawodowej 

---- - informowanie uczniów o 
wydarzeniach typu targi, 
konferencje, webinary itp. z 
zakresu tematyki edukacyjno-
zawodowej 

październik 2021- 
styczeń 2022 

Zespół doradztwa 
zawodowego 

  



Lp. Tematyka działań 
Oddziały,  

których dotyczą działania 
Metody i formy realizacji Terminy 

Osoby odpowiedzialne             
za realizację działań 

SEMESTR II 

1. Wydarzenie edukacyjno-
zawodowe/wizyta 
zawodoznawcza 

zainteresowani uczniowie - spotkanie z ekspertem,  
reprezentantem konkretnego 
zawodu lub środowiska pracy 

marzec 2021 Zespół doradztwa 
zawodowego 

2. Spotkanie szkoleniowo-
informacyjne dla rodziców „Jak 
wspierać ucznia w nauce, 
zdawaniu egzaminów, osiąganiu 
zamierzonych celów edukacyno-
zawodowych” 

zainteresowani rodzice - konsultacje indywidualne i 
grupowe 

- rozmowa doradcza 
- udzielenie rodzicom informacji z 

zakresu tematyki edukacyjno-
zawodowej w ujęciu ogólnym i w 
odniesieniu do ucznia 

marzec 2021 Zespół doradztwa 
zawodowego 

3. Realizacja zajęć z zakresu 
doradztwa zawodowego 

klasy 1-3 liceum 4-letniego - zajęcia obowiązkowe luty - czerwiec 2022 Katarzyna Radziszewska 

4. Realizacja zajęć z zakresu 
doradztwa zawodowego 

klasy 3 liceum 3-letniego - zajęcia obowiązkowe luty - kwiecień 2022 Katarzyna Radziszewska 
 

5. Realizacja tematyki edukacyjno-
zawodowej w trakcie 
obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego 

klasy 1-3 liceum 4-letniego  - zajęcia obowiązkowe luty - czerwiec 2022 Nauczyciele  

6. Realizacja tematyki edukacyjno-
zawodowej w trakcie 
obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego 

klasy 3 liceum 3-letniego - zajęcia obowiązkowe luty - kwiecień 2022 Nauczyciele  

7. Realizacja zajęć z wychowawcą z 
uwzględnieniem tematyki 
edukacyjno-zawodowej 

klasy 1-3 liceum 4-letniego                                     - zajęcia obowiązkowe luty - czerwiec 2022 Wychowawcy klas 

8. Realizacja zajęć z wychowawcą z klasy 3 liceum 3-letniego - zajęcia obowiązkowe luty - kwiecień 2022 Wychowawcy klas 



uwzględnieniem tematyki 
edukacyjno-zawodowej 

9. Realizacja doradztwa 
indywidualnego – porady dla 
uczniów i rodziców 

klasy 1-3 liceum 4-letniego 
klasy 3 liceum 3-letniego 

- konsultacje indywidualne z 
rodzicami i/lub uczniami 

luty - czerwiec 2022 Zespół doradztwa 
zawodowego 

10. Realizacja wsparcia doradczego 
dla nauczycieli 

zainteresowani 
nauczyciele 

- konsultacje indywidualne z 
nauczycielami 

luty - czerwiec 2022 Zespół doradztwa 
zawodowego 

11. Realizacja zajęć dla uczniów 
dotyczących orientacji 
zawodowej, realizacji planów 
edukacyjno-zawodowych oraz 
umiejętności społecznych 
(wsparcie dla wszystkich 

uczniów) 

zainteresowani uczniowie - zajęcia dodatkowe w formie  
warsztatów interaktywnych z 
zakresu samopoznania 
zawodowego, umiejętności pracy 
w grupie, planowania, 
skuteczności w realizacji celów, 
efektywnego komunikowania się 

- trening umiejętności społecznych 
dla nastolatków 

luty - czerwiec 2022 Katarzyna Radziszewska 
Doradca zawodowy 

12. Realizacja zajęć dla maturzystów 
związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu prowadzone 
(wsparcie dla maturzystów) 

zainteresowani uczniowie 
klas maturalnych 

- zajęcia dodatkowe w formie  
warsztatów interaktywnych z 
zakresu samopoznania 
zawodowego, umiejętności pracy 
w grupie, planowania, 
skuteczności w realizacji celów, 
efektywnego komunikowania się 

- działania ukierunkowane na 
przygotowanie się uczniów do 
matury i wyboru dalszej ścieżki 
kształcenia i/lub drogi 
zawodowej 

luty - kwiecień 2022 Katarzyna Radziszewska 
Doradca zawodowy 

  



13. Spotkanie szkoleniowo-
informacyjne dla rodziców 
„Oferta stypendialna” 

zainteresowani rodzice - konsultacje indywidualne i 
grupowe 

- rozmowa doradcza 
- udzielenie rodzicom informacji z 

zakresu tematyki edukacyjno-
zawodowej w ujęciu ogólnym i w 
odniesieniu do ucznia 

Maj 2021 Zespół doradztwa 
zawodowego 

14. Udostępnianie uczniom 
informatorów dotyczących 
wyboru kierunku kształcenia 

---- - stwarzanie możliwości 
zapoznania się z katalogami i 
informacjami dotyczącymi 
wyboru zawodu i dalszego 
kształcenia 

 Katarzyna Radziszewska 
Doradca zawodowy 

15. Przekazywanie informacji w 
formie ulotek i plakatów na 
tablicy informacyjnej i na stronie 
internetowej szkoły dotyczących 
tematyki edukacyjno-zawodowej 

---- - informowanie uczniów o 
wydarzeniach typu targi, 
konferencje, webinary itp. z 
zakresu tematyki edukacyjno-
zawodowej 

 Katarzyna Radziszewska 
Doradca zawodowy 

 

2. Terminy zajęć realizowanych przez nauczycieli i wychowawców odpowiadają planom zajęć. 

3. Poszczególne działania z zakresu doradztwa zawodowego objęte niniejszym Programem są prowadzone na przestrzeni całego roku szkolnego 
2021/2022, przy czym pierwszeństwo w spotkaniach i konsultacjach mają uczniowie klas maturalnych. 

4. Działania z zakresu doradztwa zawodowego objęte niniejszym Programem będą prowadzone zgodnie z możliwościami nauczania 
uwzględniającymi sytuację pandemiczną (nauczanie bezpośrednie, zdalne, hybrydowe). 

5. W ramach realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z: 
a) poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
b) organem prowadzącym, 
c) urzędem pracy, 
d) pracodawcami, organizacjami pracodawców, 
e) samorządami gospodarczymi lub innymi organizacjami gospodarczymi, 
f) stowarzyszeniami i fundacjami, 



g) placówkami kształcenia ustawicznego oraz centrami kształcenia zawodowego, umożliwiającymi uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 

h) innymi szkołami ponadpodstawowymi. 
 

Opracowanie: Zespół doradztwa zawodowego - Katarzyna Radziszewska, Agnieszka Traczyk-Kłak, Ewa Komornik 


