PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 105 W ŚWIDNICY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Działania

Termin realizacji

Liczba godzin

1. Promocja działań szkolnego doradcy zawodowego.
Spotkanie informacyjne z dyrekcją, rada pedagogiczną, rodzicami i
uczniami.
Stworzenie miejsca informacji zawodowej na terenie szkoły i stała
jego aktualizacja (gazetki tematyczne).

wrzesień

4

2. Opracowanie Karty Indywidualnej Porady Ucznia oraz ankiety
wstępnej dla uczniów oraz rodziców „ Zapotrzebowanie na usługi
szkolnego dorady zawodowego”. Przygotowanie i wydruk
dokumentów.

wrzesień

4

3. Diagnoza oczekiwań uczniów oraz ich rodziców. Analiza ankiet,
opracowanie wniosków.

wrzesień- październik

4

cały rok

4.Wyposażenie gabinetu szkolnego doradcy zawodowego w
niezbędne materiały i pomoce (programy edukacyjne, literatura,
przybory papiernicze, komputer, drukarka).

cały rok

5. Utworzenie w szkolnej bibliotece Kącika Informacji Zawodowej.
Gromadzenie materiałów dotyczących informacji zawodowej (prasa,
informatory).

cały rok

6. Przygotowanie zajęć warsztatowych dla poszczególnych gruppoziomów klas wg wcześniej ustalonych modułów.

październik

4

7. Przygotowanie programu Ogólnopolskiego Tygodnia Karier.
Zaproszenie gości z UP, KP, PPP. Przygotowanie prelekcji dla
rodziców, warsztatów dla dzieci, konkursu międzyszkolnego.

październik

4

8. Ogólnopolski Tydzień Karier w naszej szkole.

październik

10

9. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w klasach VII i VIII
mających na celu rozpoznanie uzdolnień, temperamentu, zdolności i
cech osobowych ucznia. Określenie preferencji zawodowych.

cały rok

kl. VII- 10
kolejnych
tygodni w I
semestrze

10. Udzielanie indywidualnych porad uczniom, rodzicom i
wspieranie wychowawców w orientacji zawodowej uczniów.

cały rok

2 godz.
tygodniowo

11. Przygotowanie spotkania uczniów z absolwentami lub lokalnymi
biznesmenami, którzy osiągnęli sukces.

listopad

2

listopad, marzec

6

grudzień

2

12. Spotkania uczniów kl. VIII z absolwentami lub lokalnymi
biznesmenami- ludźmi sukcesu.
13. Przygotowanie zajęć warsztatowych dla uczniów kl. VII i VIII
arkusza ewaluacji.

Uwagi

14. Przygotowanie spotkania uczniów kl. VIII z pracownikiem UPrynek pracy w Świdnicy i okolicy.

grudzień

2

15.Organizacja i spotkania uczniów kl. VIII z pracownikiem UP.

styczeń

6

16.Spotkania warsztatowe z uczniami klas VIII. Klasyfikacja
zawodów, czas i miejsce racy- specyfika, źródła informacji o
zawodach.

luty, maj

40

17.Spotkania warsztatowe z uczniami klas VIII. Zdolności,
umiejętności i zainteresowania a osiągnięcia szkolne i stan zdrowia.
Testy zawodoznawcze.

cały rok

60

luty

6

marzec/ kwiecień

2

marzec

4

21. Spotkanie z rodzicami. Świadomy wybór – dobry wybór.

kwiecień

2

22. Wyjście na Targi Zawodoznawcze.

kwiecień

4

23. Udział w miejskim projekcie „Zostańcie z nami”

cały rok

30-50

24.Wyjścia grupowe na dni otwarte do szkół ponadpodstawowych.
Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi.

marzec- maj

20
10

25. Opieka nad uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce
(np. dysleksja, dyskalkulia).

cały rok

26. Opieka indywidualna nad uczniami o specjalistycznych
potrzebach edukacyjnych.

cały rok

27.Wzbogacenie warsztatu pracy szkolnego doradcy zawodowego i
gromadzenie materiałów metodyczno- dydaktycznych.

cały rok

28. Stała współpraca z wychowawcami w zależności od potrzeb i
pomoc w prowadzeniu zajęć wychowawczych, także GDDW.

cały rok

29.Stała współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

cały rok

30.Współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie promocji szkoły w
środowisku.

cały rok

18. Spotkania z pracownikiem Klubu Pracy- Zawody przyszłości.
19. Przygotowanie spotkania informacyjnego dla rodziców uczniów
klas VIII- „Przed wyborem szkoły ponadpodstawowej. Moje czy ich
wybory? Wpływ rodziców na decyzje dzieci.
20. Spotkanie z lekarzem medycyny pracy- Stan zdrowia a wybór
zawodu. Czy mają coś wspólnego?

