
 

 
PROGRAM PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO W PZPS im. ZDZISŁAWA 

KIETURAKISA w WEJHEROWIE 

l.p Rodzaj zajęć Termin  

1 Urządzenie gabinetu szkolnego doradcy zawodowego  Sierpień / wrzesień 

2016r. 

2 Organizacja miejsca pracy Cały rok  

3 Roczny ramowy program szkolnego systemu doradztwa 

zawodowego 

Wrzesień 2016r. 

4 Opracowanie ankiet nt. potrzeby doradztwa zawodowego  i ich 

analiza  

Październik 2016r. 

5 Uczestniczenie w konferencjach dotyczących doradztwa 

zawodowego  

Wg. kalendarza  

6 Poszukiwanie ogłoszeń pracy i przesyłanie słuchaczom drogą 

mailową na skrzynki klasowe  

Na bieżąco  

7 Nawiązanie współpracy z doradcami zawodowymi innych szkół 

 

Wrzesień 2016r.  

8 Nawiązanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w 

Wejherowie  

październik  2016r.  

9 Nawiązanie współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy oraz 

Powiatowym Centrum Informacyjnym w Wejherowie  

Październik 2016r. 

10 Udział w regionalnych targach pracy , spotkania z pracodawcami  Wg. kalendarza  

11 Stworzenie bazy ofert edukacyjnych uczelni wyższych , nawiązanie 

współpracy z Akademickimi Biurami Karier 

Listopad  2016 r. 

12 Współpraca z  nauczycielami związana z doradztwem edukacyjno- 

zawodowym 

Cały rok  

13 Prowadzenie zajęć grupowych wśród słuchaczy  Listopad 2016.r , 

marzec 2017r. 

 
Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: 

Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości 

edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. 
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PROGRAM PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO W PZPS im. ZDZISŁAWA 

KIETURAKISA w WEJHEROWIE 

l.p Rodzaj zajęć Termin  

14 Prowadzenie indywidualnych konsultacji  

 

Cały rok  

 

15 Zgromadzenie bazy informacyjnej o kierunkach kształcenia, kursach , ulotki o 

zawodach, teczki zawodów, baza multimedialna, literatura na temat rynku 

pracy i doradztwa zawodowego 

Cały rok  

16 Gromadzenie informacji o lokalnym rynku pracy, aktywne kreowanie miejsc 

pracy dla absolwentów  

Cały rok  

17 Prowadzenie tablicy ogłoszeń nt.: „Informacje ze świata zawodów i rynku 

pracy” 

 

 

Cały rok 

18  

Sporządzenie sprawozdań z pracy Szkolnego Doradcy Zawodowego i 

przedstawienie rezultatów na Radach Pedagogicznych  

Czerwiec 

2017r. 

 

 

 

           Opracował  

        Marcin Kaszyński  
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