
Świętokrzyskie Kalendarium 
Doradztwa Zawodowego 
Kuratorium Oświaty w Kielcach 



04.10.2021 r. - spotkanie 
Koordynatorów Powiatowych Punktów 
Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego oraz 
doradców metodycznych doradztwa 
zawodowego 

• Inicjator spotkania: 
Świętokrzyski Kurator Oświaty 
- Pan Kazimierz Mądzik 



 

 Działania związane z wdrażaniem 
opracowanego Systemu Doradztwa 
Edukacyjno-Zawodowego w województwie 
świętokrzyskim; 

 Świętokrzyskie Kalendarium na rzecz rozwoju 
systemu doradztwa zawodowego; 

 Integracja i współpraca szkół, placówek i 
instytucji edukacyjnych w obszarze działań 
doradczych. 
 

 

 

W programie spotkania ujęto trzy obszary 
tematyczne: 

 



Świętokrzyskie Kalendarium na Rzecz 
Rozwoju Systemu Doradztwa 

Edukacyjno-Zawodowego 

• Cel: 

• Rozwijanie współpracy między szkołami, 
budowanie pozytywnych relacji — 
działań opartych na wzajemnej 
komunikacji, współdziałaniu i 
promowaniu autorskich, innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie doradztwa 
zawodowego.  
 



• Propozycje działań ujęte w przedziale 
miesięcznych zakresów tematycznych 
stanowią płaszczyznę do planowania 
zadań spójnych w skali województwa lub 
ich modyfikacji adekwatnie do 
uwarunkowań szkół i placówek. 

 

Świętokrzyskie Kalendarium na Rzecz 
Rozwoju Systemu Doradztwa 

Edukacyjno-Zawodowego 



Świętokrzyskie Kalendarium na 
Rzecz Rozwoju Systemu 
Doradztwa Edukacyjno-

Zawodowego 

PROPONOWANE 
DZIAŁANIA 



Cały rok szkolny 
• Prace koncepcyjne i organizacyjne, indywidualne i 

zespołowe projekty, konkursy, szkolenia, warsztaty, 
konferencje i seminaria.  

• Konkurs na film promujący wybrane zawody w 
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - „Moja 
przyszłość 4.0”  

• Opracowanie aktualnej oferty edukacyjnej dla klas 
VIII szkół podstawowych województwa 
świętokrzyskiego – warsztaty międzyszkolne pod 
hasłem „Poznajemy zawody”. 

• Budowanie współpracy z rodzicami – zapraszanie 
rodziców do planowania procesu uczenia się i 
wychowywania uczniów (dwutorowość oddziaływań 
wychowawczych), wykorzystywanie pomysłów, wiedzy 
akademickiej, zawodowej, środowiskowej.  



Cały rok szkolny – c.d. 

 
• Dobre Praktyki Doradztwa Zawodowego – symbioza 

teorii z praktyką, utworzenie „Medioteki doradcy 
zawodowego” poprzez zamieszczanie powstałych 
zasobów w zakładce „Doradztwo zawodowe” na 
witrynie internetowej szkoły.  

• Innowacyjna przedsiębiorczość – projekty 
edukacyjne, lekcje interdyscyplinarne, mini 
reportaże, itp.  

• Indywidualne sesje doradcze - zapewniające 
bezpośredni kontakt ucznia z doradcą zawodowym.  

• Grupowe sesje doradcze, w trakcie których 
wykorzystywane są m.in. kwestionariusze, testy oraz 
scenariusze grupowych zajęć warsztatowych.  

• Wykłady, miniwykłady, spotkania dyskusyjne z 
profesjonalistami, specjalistami z różnych obszarów 
zawodowych. 



WRZESIEŃ – zawody artystyczne 
(architekt, malarz, grafik, rzeźbiarz, aktor, 

filmowiec, operator, reżyser). 

 Organizacja pracy, diagnoza potrzeb środowiska, 
opracowanie rocznego planu działań. 

 Świętokrzyskie Kalendarium Doradztwa 
Zawodowego – strona Kuratorium Oświaty zakładka 
„Doradztwo zawodowe”.  

 Zamieszczenie w zakładce „Doradztwo Zawodowe” 
– Szkolnego Kalendarium Działań.  

 Planowanie pracy - zajęcia aktywizujące i 
warsztaty planowania przyszłości szkolno-
zawodowej (przegląd publikowanych scenariuszy, 
propozycje wykorzystania form autorskich 
wybranych środowisk w województwie 
świętokrzyskim – Medioteka doradcy zawodowego). 
„Kim będę jak dorosnę” – promocja zawodów wśród 
uczniów klas młodszych – projekt edukacyjny, 
organizacja wernisażu „Świętokrzyski Salon Sztuki 
Zawodowej”. 



WRZESIEŃ – zawody artystyczne 
(architekt, malarz, grafik, rzeźbiarz, aktor, 

filmowiec, operator, reżyser).c.d. 

 Budowanie współpracy z rodzicami 
(działania informacyjne w zakresie 
kształcenia i pracy, pozyskanie rodziców 
uczniów do współpracy, utworzenie list 
rodziców-wolontariuszy prowadzących 
zajęcia z młodzieżą samodzielnie lub 
towarzyszących szkolnym doradcom 
zawodowym, spotkania warsztatowe dla 
rodziców w zakresie kształtowania w nich 
umiejętności towarzyszenia dzieciom w 
podejmowaniu świadomych wyborów. )  

Współpraca z Radą Pedagogiczną, 
obejmująca koordynację działań wszystkich 
nauczycieli na rzecz doradztwa zawodowego i 
przygotowania uczniów do wyboru drogi 
zawodowej i edukacyjnej. 



PAŹDZIERNIK – zawody humanistycznospołeczne 
(nauczyciel, pedagog, psycholog, doradca 

zawodowy, marketingowiec, terapeuta, prawnik, 
mediator). 

 
 Warsztaty powiatowe lub między powiatowe 

„doradca - doradcy” inicjowane przez doradcę 
metodycznego – zajęcia 30 min. wg przyjętego 
schematu: wstęp (wprowadzenie do lekcji), 
zainicjowanie aktywności uczestników, podsumowanie.  
 

 Zarażać pasją nauki – np.; warsztaty naukowe dla 
uczniów klas VII i VIII w partnerstwie z liceum 
(Noc Biologów i Chemików, Tajniki Fizyki, Tajemnicze 
spotkania z historią).  



PAŹDZIERNIK – zawody humanistycznospołeczne 
(nauczyciel, pedagog, psycholog, doradca 

zawodowy, marketingowiec, terapeuta, prawnik, 
mediator), c.d. 

 
 Budowanie współpracy z rodzicami – indywidualne i 

grupowe zajęcia dotyczące kształtowania w 
rodzicach akceptacji wyborów dokonywanych przez 
dzieci, porady dotyczące ścieżki edukacyjnej dzieci 
na podstawie przeprowadzonej diagnozy 
zainteresowań, oceny predyspozycji zawodowych, 
rozmów doradczych. Uświadamianie rodzicom roli i 
znaczenia doradztwa zawodowego w rozwoju ich 
dzieci.  
 

 Wymiana informacji i doświadczeń z kadrą 
pedagogiczną innych szkół z danego powiatu, 
służąca nawiązaniu ścisłej współpracy pomiędzy 
szkołami. 



LISTOPAD – zawody rzemieślnicze i 
gastronomiczne (szewc, hydraulik, kowal, lutnik, 

mechanik samochodowy, pilarz, cukiernik, 
kucharz, kelner, barber, fryzjer, groomer) 

 
 II Świętokrzyskie Forum dla Doradztwa 

Zawodowego (PFRON, Nadzieja Rodzinie). Szanse i 
zagrożenia w obszarach edukacyjnych i zawodowych 
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

 
 Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów 

o tematyce zawodoznawczej – zaproszenie do 
współpracy nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

  
 Konkurs na film promujący wybrane zawody w 

szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, 
„Moja przyszłość 4.0”. Przeprowadzenie szkolnego 
etapu konkursu.  



LISTOPAD – zawody rzemieślnicze                          
i gastronomiczne (szewc, hydraulik, kowal, lutnik, 

mechanik samochodowy, pilarz, cukiernik, 
kucharz, kelner, barber, fryzjer, groomer), c.d. 

 
 Budowanie współpracy z rodzicami – indywidualne i 

grupowe zajęcia dotyczące kształtowania w 
rodzicach akceptacji wyborów dokonywanych przez 
dzieci, porady dotyczące ścieżki edukacyjnej dzieci 
na podstawie przeprowadzonej diagnozy 
zainteresowań, oceny predyspozycji zawodowych, 
rozmów doradczych. 

  
 Zbieranie, aktualizacja i upowszechnianie 

informacji o zawodach, możliwościach kształcenia i 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz rynku 
pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym 
i europejskim. 



GRUDZIEŃ – handel i zarządzanie  

 
 

 Wolontariat pomysłem na pierwsze doświadczenia 
zawodowe młodzieży – Tydzień wolontariatu.  

 
 Szkoła Dobrej Praktyki Doradztwa Zawodowego – 

propozycje przyjętych rozwiązań zamieszczane na 
witrynie internetowej szkoły.  

 
 Poszukiwanie partnerów i rozwiązań - Lokalna Sieć 

Promocji Dobrych Praktyk – nawiązanie współpracy i 
porozumienia instytucji edukacyjnych, służb 
zatrudnienia, placówek badawczych i organizacji 
pozarządowych.  



STYCZEŃ – zawody medyczne (m.in. lekarz, 
ratownik medyczny, opiekun medyczny, kierowca 

karetki, pielęgniarka, salowa, laborantka, 
sanitariusz). 

 
 Zajęcia zorganizowane we współpracy - szkoła 

podstawowa i szkoła ponadpodstawowa w ramach 
nauki udzielania pierwszej pomocy.  

 Opracowanie i udostępnianie informacji o szkołach 
ponadpodstawowych dla uczniów klas VII i VIII  

 Akcja wojewódzka: „Zanim podejmiesz decyzję” – 
tydzień dla kariery. Promocja wśród rodziców 
możliwości wykonania indywidualnych diagnoz 
zawodoznawczych. Spotkania z rodzicami dotyczące 
możliwości dalszego kształcenia na terenie danego 
powiatu i województwa świętokrzyskiego.  

 Organizacja działań promujących szkoły. Dni 
otwarte – Poznaj mój zawód – uczniowie – uczniom. 



LUTY - miesiąc z zawodami technicznymi i 
inżynieryjnymi (specjaliści IT, technik 

informatyk, inżynier budownictwa, logistyk) 

 
 

 Spotkania z rodzicami. Motywowanie rodziców do 
świadomego zainteresowania problematyką rozwoju 
zawodowego i planowania kariery zawodowej swoich 
dzieci – korzystanie z pomocy i wsparcia doradcy 
zawodowego.  
 

 Spotkania z absolwentami szkół 
ponadpodstawowych, którzy odnieśli sukcesy. 



MARZEC - miesiąc z zawodami 
ekonomicznoadministracyjnymi (księgowa, 

kadrowa, ekonomista, bankowiec).  

 
 Informator „Oferta edukacyjna szkół kształcących 

w zawodach szkolnictwa branżowego województwa 
świętokrzyskiego w roku szkolnym 2021/2022” 
zamieszczany na stronie Kuratorium Oświaty.  

 Zapoznanie uczniów (wszystkie klasy szkół 
podstawowych) z ofertą szkół ponadpodstawowych 
poprzez wizyty w szkołach, organizację wydarzeń o 
charakterze powiatowym/międzypowiatowym.  

 Diagnoza predyspozycji zawodowych uczniów klas 
VIII, wykorzystanie informacji na temat kierunków 
kształcenia, wycieczki zawodoznawcze do szkół 
ponadpodstawowych.  

 Wiosna Absolwencka (WUP, uczelnie wyższe). 



KWIECIEŃ - miesiąc z zawodami związanymi 
z rolnictwem, środowiskiem, ogrodnictwem, 

ekologią. 

 
 Prezentacja oferty szkół wyższych. Spotkania 

uczniów klas maturalnych i ich rodziców z 
przedstawicielami szkół wyższych.  
 

 Spotkania z rodzicami – grupowe sesje doradcze 
pozwalające pomóc rodzicom w lepszym rozumieniu 
zmieniającego się i czasem nieznanego im nowego 
świata pracy oraz współczesnych reguł i procedur 
zatrudnienia.  
 

 Wycieczki wirtualne.  
 

 Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.  



MAJ  – turystyka i hotelarstwo, sport i 
rekreacja (recepcjonista, animator, 
touroperator, trener, sportowiec). 

 
 Podsumowanie i prezentacja działań projektowych.  

 
 Maj z portfolio zawodowym – np.; konkursy na 

najciekawsze portfolio zawodowe – szkoły 
podstawowe.  
 

 Wizyty uczniów w PUP – zapoznanie z aktualną 
ofertą rynku pracy. 



CZERWIEC - działalność gospodarcza i wolne 
zawody. 

 
 Laboratorium pracy - tworzenie przez uczniów 

„mini przedsiębiorstw” (wykorzystanie technik 
symulacyjnych i obserwacyjnych). Uczniowie 
zdobywają doświadczenia związane z pracą w 
środowisku szkolnym (udział w grupach biznesowych, 
zajęciach technicznych, warsztatach szkolnych).  

 Tydzień przedsiębiorczości. Prezentacje na forum 
publicznym prac wykonanych w ramach 
realizowanych projektów edukacyjnych.  

 Integracja rodziców w działania doradcze – 
realizacja i planowanie inicjatyw na kolejny rok 
szkolny.  

 Stworzenie przestrzeni do nawiązania kontaktów 
pomiędzy doradcami, nauczycielami, uczelniami i 
pracodawcami.  

 Podsumowanie działań. 



• Propozycje działań ujętych w miesięcznych zakresach 
tematycznych stanowią podstawę do ich poszerzania, 
interpretowania oraz określenia takiego sposobu 
postępowania, który odpowiada potrzebom i 
możliwościom zarówno doradców zawodowych, 
koordynatorów jak i jego odbiorcom: uczniom, rodzicom, 
nauczycielom.  

• Realizacja działań zawartych w Świętokrzyskim 
Kalendarium umożliwi podejmowanie decyzji 
edukacyjnych i zawodowych opartych na świadomości 
potrzeb, kompetencji zgodnie z zasobami lokalnego 
rynku pracy. 

Świętokrzyskie Kalendarium na Rzecz 
Rozwoju Systemu Doradztwa 

Edukacyjno-Zawodowego 



PODSUMOWANIE 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY. 
 

1. Przeanalizowanie treści Świętokrzyskiego Kalendarium 
na rzecz rozwoju systemu doradztwa zawodowego. 

2. Korzystając z zaproponowanych zadań Kalendarium 
(możliwa modyfikacja w zależności od potrzeb i 
możliwości danej szkoły) utworzenie Szkolnego 
Kalendarium Działań.  

3. Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły w 
zakładce „Doradztwo Zawodowe” – Szkolnego 
Kalendarium Działań na bieżący rok szkolny.  

4. Realizacja zaplanowanych zadań w poszczególnych 
miesiącach roku szkolnego. 

 

 



Dziękuję za uwagę 
 

Lucja Strużyk  

Koordynator Powiatowego Punktu Doradztwa 
Edukacyjno-Zawodowego  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w 
Sandomierzu  

 


