
Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

I Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w obszarze preorientacji 

zawodowej i wyboru dalszej drogi kształcenia: 

 Instytucje 

• Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

- konsultacje w sprawach uczniów wymagających wsparcia w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru 

dalszej drogi kształcenia  

- konsultacje dla rodziców  

- konsultacje w sprawach uczniów wymagających wsparcia w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru 

dalszej drogi kształcenia  

II Wspieranie uczniów i rodziców: 

a) Działania ukierunkowane na wsparcie uczniów w dokonaniu wyboru dalszej ścieżki kariery 

- rozpoznanie potrzeb w zakresie wspierania i preferencji w wyborze szkoły wśród uczniów i ich rodziców 

– klasy III 

- udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom zgodnie z ich potrzebami 

- indywidualne zajęcia z uczniami – określanie uzdolnień, zainteresowań, preferencji zawodowych, 

pomoc w wyborze dalszej kariery zawodowej 

- przekazywanie materiałów – informatory, ulotki 

- aktualizacja gazetki ściennej 

- indywidualne rozmowy z uczniami nt. dokonywanych wyborów 

b) Działania pośrednie (motywacja, samoocena, zainteresowania, świat zawodów, itp.) 

- angażowanie uczniów w działalność wolontariatu w środowisku lokalnym 

- umożliwienie uczniom korzystania z adekwatnej oferty edukacyjnej w oparciu o rozpoznany u nich 

zakres zainteresowań, poziom możliwości i umiejętności w ramach edukacji szkolnej. 

- zachęcenie do udziału w zajęciach zgodnie z zainteresowaniami uczniów i w ramach potrzeb podczas 

zebrań z rodzicami. Poinformowanie uczniów o zajęciach pozalekcyjnych. Zachęcenie do udziału. 

- motywowanie do udziału w różnych konkursach i zawodach sportowych 

III Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego 

• Klasy 3 – 10h 

22 października 2021 roku – wycieczka uczniów klas czwartych i trzecich na Uniwersytet Przyrodniczy 

we Wrocławiu. Podczas wycieczki uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną 

proponowaną przez uczelnię, spotkać się z przedstawicielami kadry akademickiej, wysłuchać wykładu 

z ogrodnictwa pt. „Truskawka inaczej” przeprowadzonego przez Panią dr inż. Ewelinę Gudarowską oraz 

wykładu z agroinżynierii pt. „Nowoczesna technika w służbie rolnika”, który przedstawił Pan dr inż. 

Marek Brenensthul. Ponadto dr inż. Piotr Chohura zaprezentował naszej młodzieży Ośrodek 

Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej w Psarach – opiekunowie Małgorzata Kruszakin, 

Damian Jakóbczak 



5 kwietnia 2022 roku - spotkanie z Doradcą Zawodowym z Powiatowego Urzędu  Pracy w Kaliszu – 

Panią Moniką Jarecką Mielczarek – organizator  Małgorzata Kruszakin 

20 maja 2022 r. „Dni SGGW” w Warszawie. Młodzież miała możliwość zapoznania się z ofertą 39 

kierunków studiów realizowanych na 14 wydziałach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

Wysłuchaliśmy wykładu na Wydziale Ekonomicznym pt. „Od zaradności do przedsiębiorczości - czyli 

jak odnaleźć w sobie biznesmena” prowadzonego przez dr inż. Tadeusza Filipiaka – opiekunowie Pani 

Ewa Janiak-Góźdź, Elżbieta Domagała 

Przedstawienie oferty edukacyjnej klasom maturalnym o możliwości dalszego kształcenia w KKZ na 

kierunku Technik rachunkowości - Ewa Janiak-Góźdź, Elżbieta Domagała 

IV Monitorowanie realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego przez nauczycieli i 

wychowawców: 

a) konsultacje z nauczycielami dotyczące sposobów realizacji zadań w tym obszarze (lekcje 

wychowawcze; zajęcia przedmiotowe)  

b) przygotowanie materiału dla nauczycieli 

c) omawianie zagadnień z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej oraz związanych z wyborem 

kierunku kształcenia w ramach zajęć lekcyjnych – godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe.  

Wszystkie wymienione zadania realizowane były przez cały rok szkolny 2021/2022. 

 

 

Przewodnicząca zespołu 

Małgorzata Kruszakin 


