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Zakres działań Tematyka, metody i formy realizacji Semestry 
Odbiorcy 

Terminy realizacji 
działań 

Osoby odpowiedzialne 
za realizację działań w 

CKUiP 

Podmioty 
zewnętrzne,  
partnerzy w 

realizacji zadań 

Zapoznanie Rady 
Pedagogicznej z 

programem realizacji 
doradztwa 

zawodowego 

Przekazanie treści programu za pośrednictwem 
poczty elektronicznej z potwierdzeniem  

zapoznania się 

- wrzesień  2020 Doradca zawodowy lub 
osoba upoważniona 

- 

Zapoznanie słuchaczy z 
programem doradztwa 

zawodowego 

Zapoznanie z treścią programu w czasie zajęć, 
zamieszczenie programu na stronie www szkoły 

wszystkie wrzesień - listopad 
2020 

Opiekunowie 
semestrów 

- 

 

Poznawanie własnych 
zasobów 

Diagnoza zapotrzebowania słuchaczy na informacje 
i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 
zawodowej – ankieta on-line 
 

wszystkie cały rok szkolny Katarzyna Bemben  

 Spotkania informacyjne, podczas których słuchacze 
zostaną zapoznani z ofertą współpracy z doradcą 
zawodowym. Spotkania te mają na celu zachęcenie 
słuchaczy semestrów rozpoczynających naukę do 
pracy nad sobą i dążenia do poprawy swojej sytuacji 
zawodowej z pomocą doradcy.  

wszystkie 
semestry I 

cały rok szkolny Katarzyna Bemben  

 Poznawanie siebie – moje mocne i słabe strony – 
zajęcia grupowe z doradcą zawodowym 

wszystkie 
semestry I 

cały rok szkolny Katarzyna Bemben  

 Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym z 
wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych do 
badania predyspozycji zawodowych 

wszystkie cały rok szkolny Katarzyna Bemben  
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 Co wiedzą, co potrafią i jakie postawy przejawiają 

ludzie przedsiębiorczy? -  dyskusja 

I LOa 

I LOb 

listopad – grudzień 

2020 r 

Dorota Beuge  

 Język angielski:  

Moje mocne i słabe strony - lista słów  

Cechy charakteru adekwatne do przyszłego zawodu, 

analiza cech pozytywnych i negatywnych. 

LO i Szkoły 

policealne: 

technik logistyk 

administracji 

informatyk 

cały rok Beata Matysik  

 Język angielski:  

Cechy charakteru adekwatne do przyszłego zawodu, 

analiza cech pozytywnych i negatywnych. 

LO i Szkoły 

policealne: 

technik logistyk 

administracji 

informatyk 

cały rok Beata Matysik  

Świat zawodów  
i rynek pracy 

Archiwista i realia rynku pracy – omówienie i 
dyskusja. 

I Ar 2 październik 2020 r. Agata Szakoła  

 Kompetencje a kwalifikacje na rynku pracy – zajęcia 
z doradcą zawodowym 

1 LOa 
1 LOb 
2 Log 
I BHP 

wrzesień 2020 r. Katarzyna Bemben  

 Wyszukiwanie ciekawych i istotnych informacji, 
materiałów i filmów oraz dzielenie się nimi ze 
słuchaczami CKUiP poprzez stronę i profil FB szkoły. 
 

wszystkie  cały rok szkolny Katarzyna Bemben  

 Aktywność i kariera zawodowa  I LOa 

I LOb 

marzec – kwiecień 

2021 

Dorota Beuge  
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 Rozmowa kwalifikacyjna  II LOG listopad – grudzień 

2020 

Dorota Beuge  

 Motyw pracy i utylitaryzmu społecznego w 

literaturze i sztuce epoki pozytywizmu. 

IV LOg Październik lub 

listopad 2020 

Danuta Helińska  

 Zawody społecznikowskie i ich rola w 2 poł. XIX 

wieku i na początku XX wieku 

IV LOg 

V LOgB 

V LOgZ 

październik lub 

listopad 2020 

Danuta Helińska  

 Rynek pracy na stanowisku specjalisty ds. BHP. semestry bhp październik 2020 Krzysztof Heliński  

 Język angielski:  

praca ,zawody, ubieganie się o pracę, CV, godziny 

pracy, warunki, pensja, prawa pracownika 

LO i Szkoły 

policealne: 

technik logistyk 

administracji 

informatyk 

cały rok Beata Matysik  

 Język angielski: 

Rynek pracodawcy vs rynek pracownika 

V LO 

III LO 

grudzień  Renata Muszyńska  

 Język angielski: 

Mobbing w miejscu pracy 

V LO 

III LO 

grudzień  Renata Muszyńska  
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Rynek edukacyjny 
i uczenie się przez całe 
życie  

Edukacja i doradztwo zawodowe moim kluczem do 
sukcesu zawodowego 

 Przyszłość i droga do celu czy dar od losu? 

 Kwalifikacje a osobista ścieżka kształcenia 

 PRK 

 Świadome zarządzanie ścieżką kształcenia 

 5 kroków w procesie uczenia się przez całe 
życie 

 Wymiar komunikacji 

 Konflikt między oczekiwaniem a 
rzeczywistością. 

Zajęcia z ekspertem zewnętrznym Łukaszem 
Wojtachą z ramienia WOM Gorzów Wlkp. 

wszystkie  
semestry 

 
 

wrzesień 2020 r. 
październik 20020 r 

Bożena Stankowska Wojewódzki Ośrodek 
Metodyczny w 
Gorzowie Wlkp. 

 System edukacji w Polsce – wyzwania i możliwości 
rozwoju przez całe życie. 

wszystkie  
semestry I 

cały rok szkolny Katarzyna Bemben  

 Poznawanie rynkowych warunków pracy. Wyjścia do 
instytucji zewnętrznych,  zajęcia w archiwach. 

Semestry AR cały rok szkolny Mirosław Szatarski KRS w Zielonej Górze 
Archiwum 
Państwowe w 
Zielonej Górze 
Archiwa szkolne  
w Zielonej Górze 

 Język angielski: 
Porównanie różnych zawodów, korzyści, możliwości 
z posiadania kilku zawodów. 
 
 

LO i Szkoły 

policealne: 

technik logistyk 

administracji 

informatyk 

cały rok Beata Matysik  
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 Język angielski: 
Bycie elastycznym na rynku pracy. 

LO i Szkoły 

policealne: 

technik logistyk 

administracji 

informatyk 

cały rok Beata Matysik  

Planowanie własnego 
rozwoju  
i podejmowanie 
decyzji edukacyjno-
zawodowych  

Poznawanie nowych systemów informatycznych w 
odniesieniu do potrzeb rynku pracy w zakresie 
spedycji (przedmiot „techniki biurowe i 
informatyczne ”) 

I TS grudzień 2020 r. Andrzej Łagosz  

 Szkolenie dodatkowe dla słuchaczy kierunku 
Opiekunka dziecięca – „Doradztwo zawodowe – 
preorientacja zawodowa w przedszkolach”   

Wszystkie 
semestry 
opiekunki 
dziecięcej 

grudzień 2020 r. 
kwiecień 2021 r. 

Katarzyna Bemben  

 Konsultacje indywidualne dla słuchaczy CKUiP  
z doradcą zawodowym w zakresie tworzenia 
Indywidualnego Planu Działania 

wszystkie cały rok szkolny Katarzyna Bemben  

 Podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności 

gospodarczej  

 

 

I LOa 

I LOb 

marzec – kwiecień 

2021 

Dorota Beuge  

 Zapoznawanie słuchaczy z dokumentacją w 

sprawach osobowych. Prowadzenie teczek akt 

osobowych. Sporządzanie dokumentacji 

niezbędnej do zatrudnienia się na wybranym 

stanowisku, przygotowanie słuchaczy do 

rozmowy kwalifikacyjnej zasady Savoir-vivru 

Semestry AR październik - 

grudzień 2020 

Krzysztof Heliński  

 
Realizacja tematów zawodoznawczych w szkołach policealnych oraz na KKZ  przebiega przez cały rok adekwatnie do planu nauczania. 


