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Wstęp 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego  opracowany został na cały cykl 

kształcenia dla Branżowej Szkoły I Stopnia, Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego. 

WSDZ obejmuje ogół działań podejmowanych przez Zespół w celu prawidłowego 

przygotowania i wspierania uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, w tym wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu 

z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji 

na temat systemu edukacji i rynku pracy. System ten określa rolę i zadania osób 

odpowiedzialnych za organizację  i realizację doradztwa zawodowego w szkole, a także 

zapewnia ciągłość działań doradczych, służy wskazaniu korelacji między tymi działaniami 

i procesami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole. 

Z nowym rokiem szkolnym zespół ds. doradztwa zawodowego opracowuje roczny 

program realizacji WSDZ, czyli program działań doradczych podejmowanych przez ogół 

pracowników szkoły, zawierający rodzaj działań, tematykę zajęć, metody i formy realizacji, 

odbiorców, realizatorów i sojuszników, a także terminy oraz uwagi do realizacji i komentarze. 

   WSDZ jest spójny z programem wychowawczo – profilaktycznym  szkoły oraz 

Statutem Szkoły.  Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz instytucje 

wspierające proces doradczy. Uczeń przygotowany do podjęcia decyzji edukacyjnej 

i zawodowej to taki, który zna swoje zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać 

samooceny i ma plany na przyszłość. 

 

1. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE REALIZACJI 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO  

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w szkołach regulują m.in.: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w której zapisano, że 

system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku 

kształcenia (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.). 

• Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r., wymieniając zajęcia 

z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, jako jedne z podstawowych form działalności 

dydaktyczno – wychowawczej szkoły. 
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• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 2017 roku 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach., (Dz. U. z 2017 r. poz.59 

i 949). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 roku 

w sprawie doradztwa zawodowego( Dz. U. z 2018 r., poz. 1675) 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej d dnia 3 sierpnia 2018 roku 

w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-

pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1601) 

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 roku 

w sprawie ramowych  planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017r., 

poz.703) 

• Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej a dnia 27 sierpnia 2012 roku 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół( Dz. U. z 2012r., poz. 977) 

• Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 roku 

w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ( Dz. U. z 2017r., 

poz. 860) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 roku w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego (…) (Dz. U. z 2017 r., poz. 356) 

 

 

2.  CELE REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO 

                            

  Celem ogólnym doradztwa zawodowego w branżowych szkołach, technikach i liceach 

ogólnokształcących jest przygotowywanie uczniów do świadomego i samodzielnego 

planowania kariery oraz podejmowania decyzji i dokonywania zmian decyzji 
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edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających poznawanie własnych zasobów oraz 

analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.  

Ponadto: 

 Wspieranie ucznia w nabywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania 

siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy (lokalnego, 

regionalnego, krajowego, europejskiego) i zasad nim rządzących, 

 Pomoc w zaplanowaniu własnej kariery zawodowej w obszarze edukacyjno-

zawodowym. 

 Uświadomienie uczniom zasad bezpieczeństwa związanych z podejmowaniem 

pracy (także sezonowej) za granicą.  

 Przygotowanie uczniów do zaplanowania własnej kariery zawodowej zgodnie z 

ich możliwościami intelektualnymi i warunkami zdrowotnymi. 

 Przygotowanie uczniów do racjonalnego i świadomego korzystania z oferty 

rynku pracy. 

 Kształcenie umiejętności określania przez uczniów mocnych i słabych stron, 

określania zainteresowań i wykorzystania ich do planowania swojej ścieżki 

zawodowej. 

 Wzmacnianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie 

ze stresem i niepowodzeniami.  

 Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny 

swoich możliwości psychofizycznych. 

 Zapoznawanie młodzieży z ofertą kształcenia szkół policealnych i szkół 

wyższych. 

 Poznawanie zawodów przyszłości w kraju i w Unii Europejskiej.  

 W miarę możliwości aktywizowanie rodziców w procesie wychowawczym 

dotyczącym wspierania dziecka w wyborze dalszej drogi edukacyjnej zawodowej 

na miarę jego możliwości. 

 Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie 

szkoły. 

 Wsparcie nauczycieli w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu 

w ramach lekcji przedmiotowych i wychowawczych,  

 Nauka i trenowanie umiejętności miękkich tj. umiejętności pracy w grupie, 

komunikacji werbalnej i niewerbalnej, radzenia sobie ze stresem, przywództwa 
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i kierowaniem grupą, inteligencji emocjonalnej oraz gotowość do uczenia się, 

otwartości na doświadczenie, aktywne słuchanie, wywieranie wpływu, 

zaangażowanie, wyznaczanie i realizacja celów, autoprezentacja, samodzielność, 

poczucie pewności siebie wiary we własne możliwości. 

 

 

3. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z DORADZTWEM ZAWODOWYM I ICH 

ADRESACI 

Działania związane z doradztwem zawodowym w szkole branżowej, technikum i liceum 

ogólnokształcącym są kierowane do trzech grup adresatów: 

• uczniów, 

• nauczycieli, wychowawców, specjalistów 

• rodziców, 

 

1.1.Działania kierowane do uczniów: 

• Udzielanie porad i konsultacji indywidualnych. 

• Prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie 

własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie 

się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji 

edukacyjno-zawodowych1. 

• Pomaganie uczniom w przygotowaniu teczek „portfolio”. 

• Angażowanie w organizację uroczystości i imprez szkolnych. 

• Tworzenie kół zainteresowań zgodnie z oczekiwaniami uczniów. 

• Realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych 

z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu. 

• Aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów- np. poprzez 

udział w konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia 

przedmiotowe, udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych. 

• Określanie potencjału edukacyjno – zawodowego. 

                                                           
1
 Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie doradztwa zawodowego. 
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• Udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów 

i innych e-zasobów) ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i rynku 

edukacyjnym, planowanie własnej działalności oraz samopoznanie. 

• Organizowanie zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zawodowych. 

• Organizowanie spotkań z przedstawicielami firm prowadzących akcje 

rekrutacyjne. 

• Zachęcanie do uzyskiwania referencji z miejsc zajęć praktycznych lub miejsc 

odbywania przez uczniów staży zawodowych. 

• Inspirowanie do zdobywania nowych umiejętności poprzez udział                         

w dodatkowych zajęciach zawodowych. 

• Promowanie idei wolontariatu. 

• Angażowanie uczniów w działania na rzecz promocji szkoły. 

• Organizowanie spotkań z przedstawicielami rynku pracy. 

• Organizowanie wizyt w firmach, w których znajdują się stanowiska pracy 

adekwatne do zawodów wybieranych przez uczniów. 

• Prowadzenie dodatkowych szkoleń, kursów zawodowych. 

• Umożliwienie udziału w targach pracy. 

• Umożliwienie udziału w targach edukacyjnych. 

• Organizowanie konkursów zawodowych. 

• Stosowanie metod aktywizujących (np. metoda projektów, symulacja) 

wpływających na zwiększenie zaangażowania uczniów i samodzielności                 

w planowaniu kariery. 

• Organizowanie dla uczniów spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół 

dla dorosłych. 

• Informowanie o ofercie kształcenia po ukończeniu branżowej szkoły                           

- w tym o kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

• Umożliwianie zdobywania dodatkowych uprawnień w trakcie nauki. 

• Organizowanie spotkań z absolwentami szkoły (prezentacje ścieżek rozwoju 

zawodowego). 

• Inspirowanie i pomaganie w przygotowaniu przez uczniów Indywidualnych 

Planów Działania.  
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1.2.Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów: 

• Umożliwienie zainteresowanym osobom udziału w szkoleniach i kursach                  

z zakresu doradztwa zawodowego. 

• Prezentowanie działań WSDZ na posiedzeniach rady pedagogicznej. 

• Zwoływanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej. 

• Organizowanie wizyt studyjnych w firmach. 

• Inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających na rynku 

pracy. 

• Organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy. 

• Udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego. 

• Wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego.  

 

1.3. Działania kierowane do rodziców: 

• Organizowanie spotkań informacyjno – doradczych z doradcą zawodowym 

w szkole. 

• Inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających na rynku 

pracy oraz przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy. 

• Prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno – zawodowych 

uczniów. 

• Informowanie o targach pracy. 

• Informowanie o targach edukacyjnych. 

• Udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych. 

• Włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją zawodową       

i doradztwem zawodowym.  

 

 

4. TREŚCI PROGRAMOWE ORAZ CELE SZCZEGÓŁOWE – OSIĄGNIĘCIA 

UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA, ZASADNICZEJ SZKOŁY 

ZAWODOWEJ, TECHNIKUM ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

 

WSDZ zawiera treści programowe opisane w Rozporządzeniu MEN z dnia 16 sierpnia 

2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego. 
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Szczegółowy opis zadań realizowanych zgodnie z treściami programowymi zawiera 

Program realizacji WSDZ w Branżowej Szkole I Stopnia, Zasadniczej Szkole 

Zawodowej, Technikum Nr 1, Liceum Ogólnokształcącym Nr 2. 

 

 

A) W obszarze poznawanie własnych zasobów – uczeń: 

• Sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy 

(„portfolio”). 

• Określa obszary do rozwoju edukacyjno – zawodowego i osobistego. 

• Określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych. 

• Rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań 

zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej. 

• Analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno 

zawodowej. 

• Określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą                    

i etyką zawodową. 

 

B) W obszarze świat zawodów i rynek pracy - uczeń: 

• Analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku 

pracy oraz funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno 

– zawodowych. 

• Określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego kwalifikacje, 

z uwzględnieniem zawodów przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy. 

• Porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy, 

jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą 

w obszarze, w którym się kształci oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym 

rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki 

pracownika. 

• Konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami                                

i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy. 

• Określa znaczenie i wskazuje możliwości stażu zawodowego lub zatrudnienia 

z wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji zawodowej. 
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• Sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami 

pracodawców. 

• Przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

• Charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej 

oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej. 

• Charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno – 

zawodowej, w tym instytucje rynku pracy. 

 

C) W obszarze rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie – uczeń: 

• Korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia                           

i doskonalenia zawodowego formalnego, pozaformalnego i nieformalnego. 

• Analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych 

kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu 

kwalifikacji. 

• Określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym 

i zawodowym. 

• Analizuje możliwości kontynuowania nauki.  

 

D) W obszarze planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – 

zawodowych – uczeń: 

• Ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki 

edukacyjno – zawodowej. 

• Sporządza Indywidualny Plan Działania – planuje różne warianty ścieżek 

edukacyjno – zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów                             

i wartości oraz informacji nt. rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki 

decyzji. 

• Dokonuje wyboru dalszej drogi edukacyjno – zawodowej zgodnie                          

z posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi. 
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5. DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW JEST REALIZOWANE: 

 

• Na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze wynikającym                                

z ramowych planów nauczania. 

• Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 

prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz na 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie 

prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

• Na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

prowadzonych  w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

• Na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem 

klasowym. 

• Podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych 

w szkole (targi edukacyjne, projekty edukacyjne, konkursy zawodoznawcze, 

porady i  konsultacje indywidualne, rozmowy doradcze itp.) lub poza nią  (udział 

w targach edukacyjnych, targach pracy, wizytach zawodoznawczych 

w zakładach pracy itp.).  

 

6. METODY I FORMY PRACY Z UCZNIAMI 

 

• Ankiety, kwestionariusze, testy.   

• Pogadanki, wywiady, rozmowy doradcze. 

• Prasówki (tematyka łącząca wiedzę przedmiotową z zagadnieniami rynku pracy). 

• Zajęcia warsztatowe. 

• Prezentacje multimedialne. 

• Spotkania z przedstawicielami instytucji doradczych. 

• Spotkania z przedstawicielami pracodawców.  

• Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (rodzice).  

• Szkolne wycieczki programowe.  

• Organizowanie działań doradczych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 

Kariery.   

• Zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia wspierające.  
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7. REALIZATORZY DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM 

ZAWODOWYM 

 

Dyrektor Zespołu odpowiada za realizację działań związanych z doradztwem 

zawodowym. W Branżowej Szkole I Stopnia, Technikum i Liceum 

Ogólnokształcącym w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym 

zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, wicedyrektor, 

kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotowi, nauczyciel – wychowawca świetlicy szkolnej, nauczyciel-bibliotekarz, 

nauczyciel – wychowawca w internacie, specjaliści (psycholog, pedagog szkolny, 

doradca zawodowy) oraz pielęgniarka szkolna.  

 

Zakres działań w obszarze doradztwa dla poszczególnych osób: 

Dyrektor:  

• Odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym. 

• Współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ. 

• Wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu doradztwa zawodowego 

w szkole a  instytucjami zewnętrznymi. 

• Zapewnia warunki do realizacji doradztwa zawodowego w szkole. 

• Organizuje w szkole wspomaganie działań związanych z doradztwem 

zawodowym poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu 

poprawę, jakości pracy szkoły w tym obszarze. 

 

Doradca zawodowy:  

• Określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  

• Pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.  

• Prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia związane 

z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

• Wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji 

działań związanych z doradztwem zawodowym.  

• Prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów. 

• Systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na 

działania związane z doradztwem zawodowym.  
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• Planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania 

związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy 

z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami.  

• Gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe 

dla danego poziomu kształcenia. 

• Organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły 

podnoszącą efektywność działań z zakresu doradztwa zawodowego. 

• Współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem 

zawodowym.  

• Wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ.  

• Gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z doradztwem zawodowym. 

• Współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

instytucjami rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego 

w celu realizacji doradztwa zawodowego. 

 

Kierownik szkolenia praktycznego: 

• Zawiera umowy z pracodawcami w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu 

w rzeczywistych warunkach pracy, której celem jest kształcenia u uczniów 

umiejętności określonych w podstawach programowych dla poszczególnych 

zawodów, w tym szczególnie umiejętności zawodowych a także społecznych 

i personalnych, 

• Wspiera i współpracuje z uczniami i rodzicami w zakresie zmiany miejsca 

odbywania praktycznej nauki zawodu 

• Kieruje uczniów na kursy dokształcające w zakresie realizacji kształcenia 

teoretycznego w danym zawodzie 

• Kontroluje przebieg kształcenia zawodowego, 

• Pomaga w rozwiązywaniu problemów wynikających z realizacji praktycznej 

nauki zawodu u pracodawcy, a także dokształcania teoretycznego w ośrodkach 

dokształcania, 

• Współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych 

 

Wychowawcy:  

• Określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  
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• Eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści 

nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego.  

• Włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

• Realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach 

wychowawczych.  

• Wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu 

kariery zawodowej.  

• Współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-

zawodowej ich dzieci. 

• Współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami 

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

 

Nauczyciele przedmiotów (ogólnych i zawodowych): 

• Określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  

• Eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści 

nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego. 

• Współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć doradztwa 

zawodowego dla uczniów.  

• Przygotowują uczniów do udziału w konkursach zawodowych. 

• Prowadzą koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe.  

• Współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami 

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.  

 

Nauczyciel – wychowawca w internacie: 

• Współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami 

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

• Organizuje  i przeprowadza zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 

wychowanków internatu ( warsztaty, konkursy, zawody, itp.). 

• Współpracuje z osobami prywatnymi i firmami zewnętrznymi przy organizacji  

zajęć dla wychowanków internatu, np. Oriflame. 

• Angażuje wychowanków internatu w wydarzenia i imprezy organizowane 

w szkole  zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych i działań doradczych. 
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Specjaliści:  

• Określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  

• Włączają treści z zakresu doradztwa zawodowego w prowadzone przez siebie 

zajęcia dla uczniów. 

• Współpracują z wychowawcami klas w ramach realizacji działań z zakresu 

doradztwa zawodowego dla uczniów.  

• Włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych 

i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty).  

• Współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami 

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.  

 

Nauczyciel-bibliotekarz:  

• Współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami 

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

• Opracowuje i aktualizuje, udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego. 

• Włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia 

z zakresu doradztwa zawodowego.  

 

Pielęgniarka szkolna:  

• Współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.  

• Udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów 

wybieranych przez uczniów.  

• Organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo 

oraz kształtowania właściwych nawyków adekwatnych do zawodów wybranych 

przez uczniów. 

8. ZASOBY MATERIALNE PRZYDATNE W REALIZACJI DZIAŁAŃ 

ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM ZAWODOWYM 

 

 Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w sali lekcyjnej, w której 

znajduje się komputer z dostępem do Internetu oraz rzutnik multimedialny. Doradca 

zawodowy ma umożliwiony dostęp do pracowni komputerowej w celu prowadzenia 

zajęć grupowych dla uczniów. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia 
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i zawodu (doradztwo indywidualne) odbywają się w gabinecie doradcy zawodowego 

z dostępem do Internetu dla doradcy zawodowego oraz dla uczniów. 

 

 Wyposażenie doradcy zawodowego stanowią:  

• biblioteczka z materiałami i publikacjami dla uczniów, dla nauczycieli 

i rodziców (przewodnik po zawodach, teczki informacji o zawodach, poradniki, 

materiały zawodoznawcze, ulotki, broszury, klasyfikacja zawodów i specjalności 

itp.);  

• sprzęt do ekspozycji materiałów drukowanych (tablice informacyjne, regały na 

książki, stojaki na ulotki itp.);  

• sprzęt do powielania materiałów informacyjnych (np. drukarka, kserokopiarka);  

• zbiory informacji drukowanych (informatory, ulotki, czasopisma specjalistyczne, 

itp.);  

• zbiory informacji multimedialnych (filmy, płyty CD, programy komputerowe 

itp.);  

• materiały wspomagające pracę doradcy i nauczycieli: ankiety, kwestionariusze, 

scenariusze zajęć itp.;  

• materiały biurowe i inne niezbędne do realizacji zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego, np. karty do flipcharta, markery;  

• tablice (flipchart, ścienna, magnetyczna). 

 

9. SOJUSZNICY – SIEĆ WSPÓŁPRACY. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wsparcie merytoryczne dla szkół, 

stanowią: poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, 

biblioteki pedagogiczne, Młodzieżowe Centra Kariery, Urzędy Pracy, szkoły 

programowo wyższe, Cech Rzemiosł Różnych, Ochotnicze Hufce Pracy. Jednakże 

szkoła dodatkowo pozyskuje partnerów wspierających działania związanych 

z doradztwem zawodowym. Należą do nich instytucje, placówki, firmy, które mogą 

być angażowane w działania kierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców ze 

szczególnym uwzględnieniem pracodawców. 
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 Działania placówek współpracujących ze szkołą w obszarze doradztwa 

zawodowego: 

 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (PPP):  

• Diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów. 

• Udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu  

kształcenia i kariery.  

• Prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego.  

• Konsultowanie z doradcą zawodowym działań i dokumentów szkolnych (np. 

opracowań WSDZ, orzeczeń i opinii uczniów).  

• Prowadzenie  szkoleń rady pedagogicznej.  

• Tworzenie sieci doradców zawodowych, osób zainteresowanych doradztwem 

zawodowym. 

* Prowadzenie szkoleń dla rodziców podczas spotkań ogólnych z rodzicami. 

Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli (ODN):  

• Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców 

zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym. 

• Tworzenie sieci doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych 

doradztwem zawodowym. 

• Przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego. 

 Biblioteki  miejskie i pedagogiczne:  

• Udostępnianie szkołom informacji o usługach doradczych w regionie oraz 

o wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego.  

• Wspieranie nauczycieli-bibliotekarzy w pozyskiwaniu, gromadzeniu 

i udostępnianiu informacji edukacyjno-zawodowych.  

• Gromadzenie i udostępnianie doradcom zawodowym i nauczycielom publikacji 

z zakresu doradztwa zawodowego. 

• Współorganizowanie wystaw i spotkań z zakresu doradztwa zawodowego.  

Centra kształcenia praktycznego (CKP):  

• Organizowanie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów;  

• Przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

(w przypadku, gdy dane centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym).  

• Organizowanie szkoleń i kursów zawodowych dla nauczycieli.  

• Współorganizowanie konkursów zawodowych dla uczniów. 
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• Podejmowanie współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców. 

• Współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym.  

Centra kształcenia ustawicznego, centra kształcenia ustawicznego i zawodowego, 

szkoły wyższe: 

• Udostępnianie informacji o ofercie edukacyjnej i zawodowej szkoły.  

• Współorganizowanie targów edukacyjnych. 

• Organizowanie szkoleń, kursów i wykładów dla uczniów. 

• Pomoc podczas rekrutacji uczniom zainteresowanym kontynuowaniem nauki po 

ukończeniu szkoły . 

• Współorganizowanie spotkań informacyjno-doradczych dla uczniów. 

Urzędy pracy: 

• Współorganizowanie różnych przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego. 

• Udzielanie uczniom i rodzicom porad dotyczących rynku pracy  na szczeblu 

lokalnym, regionalnym, krajowym oraz o rynku pracy za granicą (usługi 

doradców Sieci Europejskich Ofert Pracy EURES). 

• Udostępnianie informacji na temat ofert pracy w kraju i za granicą. 

• Udostępnianie publikacji m.in. na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy.  

• Współorganizowanie spotkań informacyjno-doradczych – np. dotyczących 

sytuacji na rynku pracy lub dotacji na założenie działalności gospodarczej. 

Cechy rzemiosł różnych i małej przedsiębiorczości, izby rzemieślnicze:  

• Udostępnianie informacji o organizacji praktycznej nauki zawodu w rzemiośle.  

• Współorganizowanie szkoleń zawodowych w formie nauki danego rzemiosła.  

• Wyszukiwanie pracodawców (rzemieślników, u których uczniowie mogą 

realizować praktyczną naukę zawodu). 

• Pośredniczenie w podpisywaniu umów między uczniem i pracodawcą. 

Ochotnicze hufce pracy (OHP): 

• Gromadzenie i udostępnianie ofert pracy, także ofert pracy sezonowej 

i krótkoterminowej. 

• Organizowanie giełd pracy.  

• Organizowanie targów pracy.  

• Udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych. 

• Organizowanie szkoleń zawodowych dla uczniów. 

Pracodawcy:  

• Współorganizowanie zajęć praktycznych dla uczniów.  
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• Tworzenie klas patronackich.  

• Współorganizowanie konkursów zawodowych. 

• Włączanie się w modyfikowanie programów nauczania.  

• Współorganizowanie szkoleń oraz seminariów zawodowych.  

• Organizowanie staży zawodowych dla uczniów. 

• Fundowanie stypendiów i nagród dla najlepszych uczniów. 

• Zatrudnianie absolwentów szkoły. 

• Organizowanie wizyt studyjnych w firmach dla uczniów i nauczycieli.  

• Sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjno-zawodową 

oraz bazę dydaktyczną szkoły. 

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE):  

• Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

• Przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego. 

• Opracowywanie dokumentów wspierających pracę doradcy zawodowego  

• Prowadzenie platformy Moodle z informacjami i zasobami z zakresu doradztwa 

zawodowego.  

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP:  

• Organizowanie konferencji, szkoleń dla doradców zawodowych.  

• Organizowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 

10. PRZEWIDYWANE EFEKTY WSDZ 

• Uczniowie znają siebie, swoje mocne strony, poznają swoje możliwości 

psychofizyczne i zdrowotne w aspekcie wyboru ścieżki edukacyjnej 

i zawodowej. 

• Uczniowie umieją poszukiwać i wykorzystywać w praktyce informacje o rynku 

pracy i zawodach.  

• Uczniowie będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. 

• Uczniowie znają sztukę autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej.   

• Uczniowie są przygotowani do racjonalnego podejmowania decyzji o wyborze 

dalszej drogi kształcenia 

• Uczniowie są przygotowani do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

• Rodzice i nauczyciele na bieżąco otrzymują wsparcie w zakresie pomocy 

młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowe 
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11. MONITORING I EWALUACJA WEWNĘTRZNA WSDZ 

 

WSDZ oraz roczny program realizacji WSDZ w Zespole będzie podlegał 

systematycznemu monitorowaniu i okresowej ewaluacji – raz w roku szkolnym. Należy, 

zatem kontrolować zarówno przebieg i  realizację procesu doradczego, jak również  

osiągnięte wyniki. W każdym roku szkolnym do 30 września będzie opracowywany roczny 

program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w formie 

odrębnego dokumentu.  Monitorowanie realizacji programu  odbywać się będzie na bieżąco 

przez doradcę zawodowego (Załącznik nr 1 i nr 2),  a uzyskane informacje wykorzystywane 

będą do ewentualnej modyfikacji programu. Wnioski z monitorowania  i ewaluacji będą 

uwzględniane do planowania pracy na przyszły rok szkolny, przedstawiane Radzie 

Pedagogicznej i Rodzicom. 

  

Narzędzia ewaluacji: 

• Analiza dokumentacji nauczycieli, wychowawców i doradcy zawodowego oraz 

załączników nr 1 i nr 2. 

• Kwestionariusze ankiet  dla uczniów i rodziców. 

• Wywiad, obserwacja ( strona internetowa szkoły). 

• Semestralne sprawozdania indywidualne nauczycieli oraz sprawozdania 

zespołów przedmiotowych. 
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