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WPROWADZENIE 
 

Doradztwo zawodowe od wielu lat jest wpisane w ramy szkolnego systemu nauczania. Do 

niedawna 

sposóbjegorealizacjibyłnaniskiminikłympoziomie.Częstodoradztwodziałałonazasadzieintuic 

ji 

pedagogicznejwychowawcyklasyirzadkomiałododatniwymiarsukcesuedukacyjnegoucznia. 

Postęp cywilizacyjny i gospodarczy niejako wymusił na edukacji wprowadzenie konkretnych 

zmian związanych z orientacją zawodową. 

Nauczanie w XXI wieku skupia się na uczniu, jako potencjalnym pracodawcy lub pracowniku. W 

szczególny sposób należy zadbać o rozwój kompetencji młodego człowieka. W poszczególnych 

zawodach kompetencje twarde są jasno określone w  podstawach programowych i potwierdzają 

je kwalifikacje w zawodzie. Drugorzędne wydają się kompetencje miękkie. Jest to jednak mylne 

spojrzenie. Dzisiejsi pracodawcy oczekują od pracowników: uczciwości, kreatywności, pracy w 

grupie, kierowania własnym rozwojem a to nic innego jak kompetencjemiękkie. 

Słuszne jest podejście dzisiejszej edukacji do prowadzenia działań z zakresu doradztwa 

edukacyjno – zawodowego na wszystkich szczeblach kształcenia. Wybór zawodu jest procesem 

rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia. 

Predyspozycje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z 

upływem czasu. Oznacza to konieczność stworzenia takiego systemu doradztwa zawodowego, 

który zapewni i umożliwi uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych 

umiejętności, kwalifikacji, i zainteresowań - w aspekcie życzeniowym i rzeczywistym. Sprawny 

system doradztwa zawodowego wskaże młodemu człowiekowi możliwości zdobycia 

wymarzonegozawodu. 

Uczeńmusiposiadaćświadomość,zejestautoremwłasnejkariery.Nadrodzemłodegoczłowiekas toi 

problem bezrobocia, rosnące tempo życia, to powoduje, że dokonuje on przypadkowych 

wyborów. To rzutuje na dylematy ekonomicznych (koszty edukacji i przekwalifikowania) i 

wysokie koszty emocjonalne(frustracja,niezadowolenie,poczuciebrakusensuistnienia). 

Teiinneprzesłankipowodują,żezachodzipotrzebaudzielaniaprofesjonalnejpomocywzakresie 

doradztwa edukacyjno – zawodowego uczniom i ichrodzicom. 

Adresatamiwewnątrzszkolnegosystemudoradztwazawodowegosą:uczniowie,rodzice,nauczy 

ciele, środowisko lokalne. Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i 

nauczycielami, ma charakter planowanychdziałań. 
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I. PODSTAWOWATERMINOLOGIA 

PORADNICTWO ZAWODOWE 

 

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej 

rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu,

 tworzeniu 

irozwojukarieryzawodowej,przynoszącejjednostcesatysfakcjęizawodowysukces. 
(por.: Ogólne zasady funkcjonowania poradnictwa zawodowego w systemie urzędów pracy. 
(1996) Wyd. KUP. s. 4, maszynopis) 

 

ORIENTACJA ZAWODOWA 

 

Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu 

przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest 

podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu iszkoły. 

(por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy 

edukacji, (1999) Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznegoNr 2/11 s.29) 

 

DORADZTWO ZAWODOWE 

 

Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie 

indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej 

informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. 

(por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy 

edukacji, (1999) Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego Nr  2/11 s.29) 

 

DORADCA ZAWODOWY 

 

Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, 

młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, 

uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy 

oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie 

orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość 

psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki 

przekazywania informacjizawodowej. 

(por.: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. 1995. Wyd. MPiPS. Tom V, Zeszyt 2 cz. II. s.497) 

 
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA 

 

Ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru 

zawodu, 

poziomuikierunkukształcenia.Systempowinienokreślać:roleizadaniadoradcywramachroczne go 

planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy. (opr. 

A.Łukaszewicz) 
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II. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE TWORZENIE W SZKOLE WSDZ 

 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2019 r. w 

sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z dnia 20 lutego 2019 r. poz. 323)art. 26a ust. 3 

USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 

1669 i 2245) 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 kwietnia 2019 r. w 

sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 lutego 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

4. Statut Zespołu Szkół nr 24 w Bydgoszczy 

5. Memorandumdotyczącekształceniaustawicznego,uchwaloneprzezKomisjęEuropejskąw2000 

r. jako jedno z 6 głównych założeń wymienia zalecenie dotyczące profesjonalnej pomocy 

doradczejdla 

uczniówwzakresieplanowaniakarieryzawodowej.ZdecydowanawiększośćpaństwUniiEuropej 

skiej jużoddawnastosujetozaleceniewpraktyce. 

6. Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004 - 9286/04 jest to najważniejszy do tej pory 

dokument wydany przez Unię Europejską dotyczący poradnictwa zawodowego. „Wszyscy 

obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych z poradnictwem, informacją 

zawodową i planowaniem kariery na każdym etapie swojego życia”. 

 

 

 
III. REALIZACJA DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 
Doradztwo zawodowe jest realizowane: 

 

1. w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego 

prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego; 

 
2. w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”; 
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3. w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa 

w § 2 pkt 4–7, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a w 

przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a 

także w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych; 

 
4. w klasach VII i VIII szkół podstawowych, w branżowych szkołach I stopnia, liceach 

ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, na zajęciach z zakresu doradztwa 

zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy; 

 
5. w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, na zajęciach związanych z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy; 

 
6. w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem branżowych szkół II 

stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, 

na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem; 

 
7. w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych z wyjątkiem 

branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, w ramach wizyt 

zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy w 

wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie 

zawodowe lub w placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy. § 

 
IV. ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO 

 
 Do zadań doradcy zawodowego należy: 

 

1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z 

realizacją doradztwa zawodowego; 

2. prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 

ustawy; 
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3. opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami 

opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu, o którym mowa w § 4 ust. 

1, oraz koordynowanie jego realizacji; 

4. wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie, o którym 

mowa w § 4 ust. 1; 

5. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla danego poziomu kształcenia; 

6. realizowanie działań wynikających z programu, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

 
 

V. CELE OGÓLNEPROGRAMU 

 
1. Przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywnościzawodowej. 

2. Wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzjiżyciowych. 

3. Określenie własnych predyspozycji izainteresowań. 

4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 

izawodowych. 

5. Gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych a świecie zawodów i zatrudnienia. 

6. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyboremzawodu. 

7. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwazawodowego. 

8. Współpraca z przedstawicielami szkół średnich i grupzawodowych. 

9. Organizacja wyjść na Targi Edukacyjne i warsztatyzawodoznawcze. 

10.Prowadzenia zajęć indywidualnego doradztwa zawodowego z uczniami. 

11.Nabycieumiejętnościprzygotowaniaipisaniadokumentówaplikacyjnych.  

12. Rozwijanie w uczniach świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do 

poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym 

bezrobocie iniepełnosprawność). 

13. Kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania  się, współpracy w grupie iautoprezentacji. 

14.Poznanierynkupracy. 

 

 

 
VI. TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA 

ZAWODOWEGO DLA KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
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1. Poznawanie własnych zasobów 

 
 Uczeń: 

 

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; 

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe); 

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o 

sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł; 

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno- 

zawodowych; 

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i 

uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji; 

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb. 

 
2. Świat zawodów i rynek pracy 

 
 Uczeń: 

 

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, 

uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania; 

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami 

pracodawców; 

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem 

regionalnego i lokalnego rynku pracy; 

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; 

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy; 

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową; 

2.7 dokonuje autoprezentacji; 

2.8 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym 

instytucje rynku pracy. 

 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

 
 Uczeń: 
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3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości 

dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji; 

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania 

własnych zasobów; 

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji 

pozaformalnej i nieformalnej; 

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 

 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- 

zawodowych 

 
 Uczeń: 

 

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu 

doradczym; 

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby; 

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i 

wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy; 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów. 

 
 

VII.  TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA 

ZAWODOWEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

 

1. Poznawanie własnych zasobów 

 
 Uczeń: 

 

1.1 sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”); 

1.2 określa obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego; 

1.3 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; 

1.4 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i 

uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

1.5 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

1.6 określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową. 

 
2. Świat zawodów i rynek pracy 
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 Uczeń: 
 

2.1 analizuje informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach 

ich uzyskiwania w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych; 

2.2 analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz 

funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych; 

2.3 porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, 

pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz analizuje podstawy prawa 

pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika; 

2.4 konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców 

oraz wymaganiami rynku pracy; 

2.5 określa znaczenie i wskazuje możliwości realizacji różnych form aktywizacji zawodowej; 

2.6 sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców; 

2.7 przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej; 

2.8 charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje 

wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej; 

2.9 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym 

instytucje rynku pracy. 

 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

 
 Uczeń: 

 

3.1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia formalnego, pozaformalnego 

i nieformalnego; 

3.2 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i 

zawodowym; 

3.3 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w 

ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji; 

3.4 wskazuje możliwości kontynuowania nauki. 

 
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- 

zawodowych 

 
 Uczeń: 
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4.1 ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno- 

zawodowej; 

4.2 sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjno- 

zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku 

edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji; 

4.3 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i 

określonymi celami zawodowymi. 

 

VIII. OBSZARY DZIAŁANIA I CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

W zakresie pracy z uczniem: 
 
 

1. kształtowanieumiejętnościokreślaniawłasnychcelówżyciowych,mocnychisłabychstron, poznanie 

siebie, samodiagnoza preferencji i zainteresowańzawodowych, 

2. analizawłasnegostanuzdrowiapodkątemwybranegozawodu, 

3. kształtowanie umiejętności planowania własnegorozwoju edukacyjno– zawodowego, 

4. zapoznanie z procedurami osiągnięcia kwalifikacjizawodowych, 

5. zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowykwalifikacyjnej, 

6. podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych z uwzględnieniem swojegostanu fizycznego 

izdrowotnego, 

7. wzmocnieniepoczuciawłasnejwartości, 

8. rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie zestresem. 

9. rozwijanie umiejętności pracy wgrupie, 

10. poznanie zasad funkcjonowania rynkupracy, 

11. zapoznaniesięzespecyfikąrynkupracywregionie,wkrajuizagranicą, 

12. rozszerzeniezasobuinformacjinatematsposobówposzukiwaniapracy, 

13. nabycieumiejętnościprzygotowaniadokumentówaplikacyjnych, 

14. poznaniemożliwościdalszegokształceniaidoskonaleniazawodowego,  

15. planowaniewłasnegorozwoju. 

 
 

W zakresie pracy zrodzicami: 
 
 

1. dostarczenie informacji o zawodach, aktualnych trendach narynku pracy, 
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2. dostarczenie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanychwartościach, 

zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabychstronach, 

3. zapoznanie rodziców z problematyką wyboru zawodu i możliwościami dalszegokształcenia, 

4. dostarczenie informacji o ścieżkach edukacyjnych i przeciwwskazaniachzdrowotnych. 

 

 W zakresie współpracy znauczycielami: 
 
 

1. uświadomienie nauczycielom konieczności wplatania w treści przedmiotowe tematyki z zakresu 

orientacjizawodowej, 

2. pomoc nauczycielom w realizacji tematów z zakresu problematyki wyboru zawodu i 

możliwości kształcenia w ramach lekcjiprzedmiotowych, 

3. wypracowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć z orientacji zawodowej na godzinach 

wychowawczych i spotkaniach z rodzicami. 

 
IX. METODY I FORMY ODDZIAŁYWAŃ 

 
1. Realizowanie tematyki z zakresu doradztwa zawodowego podczas zajęć z doradztwa 

zawodowego, lekcji wychowawczych, podstaw przedsiębiorczości, wos-u, przedmiotach 

szkolnych i innych zajęć prowadzonych zuczniami. 

2. Wycieczkizawodoznawcze. 

3. Udział w „Targachedukacyjnych”. 

4. Aktywny udział młodzieży podczas „Dni Otwartych Szkoły”, promocji szkoły w środowisku 

lokalnym oraz Dni Kariery w szkole. 

5. Prowadzenie zajęć warsztatowych przez zewnętrznych doradców zawodowych na temat 

predyspozycjizawodowychidalszejdrogizawodowej. 

6. Wykorzystanietestów,ankietiinnychnarzędzipodczaszajęćklasowych.  

7. Wyposażenie uczniów w umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych w ubieganiu 

się opracę. 

8. Opracowanie i wykorzystanie scenariuszy lekcji wychowawczych związanych z 

doradztwemzawodowym. 

9. Gromadzenie materiałów dotyczących zakresu doradztwa (biblioteka, pedagog, osoby 

zajmujące się doradztwemzawodowym). 



 

X. PLANREALIZACJI 
 

Lp Przedsięwzięcie Forma 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 
Uczestnicy 

1 Zapoznanie Rady Pedagogicznej z 

programem szkolnego doradztwa 

zawodowego 

Przedstawienie WSDZ Zespół do spraw 

doradztwa 

zawodowego 

Nauczyciele 

2 Zapoznanie rodziców z programem 

szkolnego doradztwa zawodowego 

Informacja na 

spotkaniu z rodzicami 

Zespół do spraw 

doradztwa 
zawodowego 

Rodzice 

3 Indywidualneporadydlarodziców,którzymaj 
ą problemy- zdrowotne, emocjonalne, 
decyzyjne, intelektualne, rodzinneitp. 

Indywidualnes 

potkania 

Pedagog Rodzice 

 

POZNANIE SIEBIE 
1 Zajęciaintegracyjne Zajęcia z wychowawcą, 

wyjście na wycieczki, 

biwak integracyjny 

Wychowawcy, 

pedagog, nauczyciele 

Uczniowie klas 

2 Komunikacjainterpersonalna Zajęcia z 

podstawprzedsiębiorczo 

ści 

NauczycielPrzedsiębior 

czości 

Uczniowie klasy I LO 

3 Wpływ stresu nanasze życie. 
Stres pozytywny i negatywny. 

Zajęcia z wychowawcą, 

I doradztwa 

zawodowego 

Wychowawca, 

doradcazawodowy, 

pedagog 

Uczniowie klas 

4 Czynniki wpływające na wybór 
dalszej drogi życiowej 

Zajęcia z wychowawcą 

Doradca zawodowy 

Pedagog, 

doradcazawodowy,wy 

chowawcy 

Wszyscyucznio 
wie 

5 Moje mocne i słabe strony Zajęcia z Podstaw 

przedsiębiorczości, 

doradztwa 

zawodowego,zajęcia z 
wychowawcą 

Wychowawcy, doradca 
zawodowy, 

pedagog, nauczyciel 

przedsiębiorczości 

Wszyscyuczniowie 

6 Pragnieniaiceleżyciowe Zajęcia z Podstaw 

przedsiębiorczości, 

doradztwa 

zawodowego, zajęcia z 

wychowawcą 

Wychowawcy,doradca 
zawodowy, 

pedagog, nauczyciel 

przedsiębiorczości 

Wszyscyuczniowie 

7 Wiem, umiem, jaki/jaka jestem Zajęcia z Podstaw 

przedsiębiorczości, 

Zajęcia z wychowawcą 

Wychowawcy, 

pedagognauczycielprz 

edsiębiorczości 

Wszyscyuczniowie 

8 Wpływ wartości na życie zawodowe Zajęcia z Podstaw 
przedsiębiorczości, 
doradztwa 
zawodowego, zajęcia z 
wychowawcą 

Wychowawcy, 
pedagog nauczyciel 
przedsiębiorczości, 

doradca zawodowy 

Wszyscyucznio 
wie 

9 Planowanieścieżkikarieryzawodowej 
. 

Zajęcia z Podstaw 
przedsiębiorczości, 
doradztwa 
zawodowego , zajęcia z 
wychowawcą 

Wychowawcy, 

pedagog nauczyciel 

przedsiębiorczości, 

doradca zawodowy 

Wszyscyucznio 
wie 

 

RYNEK PRACY 
1 Lista zawodów, stanowisk pracy- 

zawody przyszłości 

Zajęcia z Podstaw 

przedsiębiorczości, 

doradztwa zawodowego 

Zajęcia z wychowawcą 

NauczycielPrzedsiębior 

czości 

Wszyscyucznio 
wie 

2 Charakterystykaposzczególnychzaw 
odów. 

Zajęciawarsztatowe Doradca 
zawodowy 

Wszyscyuczniowie 

3 Praca i kształcenie w UE Zajęciawarsztatowe Doradcazawodowy Wszyscyuczniowie 

4 Moja firma Zajęcia z Podstaw 

przedsiębiorczości 

Nauczyciel 

Przedsiębiorczości 

Uczniowie klasy I LO 



 

5 Funkcjonowanie rynku pracy, 

mechanizmy rynku pracy 

Zajęcia z Podstaw 

przedsiębiorczości 

Nauczyciel 

Przedsiębiorczości 

Uczniowie klasy I LO 

6 Planowaniedalszejścieżkiedukacyjne  
j. 

Zajęcia z Podstaw 

przedsiębiorczości, 

doradztwa 

zawodowego zajęcia z 

wychowawcą 

Wychowawcy, 

pedagog, nauczyciel 

Przedsiębiorczości, 

doradca zawodowy, 

Wszyscyuczniowie 

 
WARSZTAT EDUKACYJNY 

1 Dalszeplanowanieścieżkiedukacyjnej Zajęcia z Podstaw 

przedsiębiorczości, 

doradztwa 

zawodowego zajęcia z 

wychowawcą 

Wychowawcy, 

pedagog, nauczyciel 

Przedsiębiorczości, , 

doradca zawodowy, 

Wszyscyuczniowie 

2 Uczestnictwo w Targach 
Edukacyjnych ,wycieczki do 
zakładów pracy 

Targi Edukacyjne , 
wycieczki 

Wychowawy, 

nauczyciele, pedagog, 

doradca zawodowy, 

Wszyscyucznio 
wie 

3 Aktywnemetodyposzukiwaniapracy Zajęcia z wychowawcą 

szkolenia, zajęcia z 

Podstaw 

przedsiębiorczości 

Wychowawcy, 

pedagog, nauczyciel 

Przedsiębiorczości,dorad 

ca zawodowy 

Wszyscyuczniowie, 

rodzice 

 

AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY 
1 Planowanieścieżkizawodowej Zajęcia z wychowawc I 

zajęcia z ,doradztwa 
zawodowego 

Wychowawcy, doradca 

zawodowy 

Uczniowie kl. 8 SP i 

III LO 

2 Redagowanie dokumentów aplikacyjnych 
np.CV,podanie o pracę 

Zajęcia z Podstaw 

przedsiębiorczości, 

języka polskiego i 

języków obcych 

Wychowawcy, 

pedagog, nauczyciel 

Przedsiębiorczościnaucz 

yciele języka 

polskiegoijęzykówobcyc 
h 

Uczniowienaróżnym 

poziomie zgodnie z 

podstawą programową 

3 Zasady prowadzenia rozmowy 
kwalifikacyjnej, autoprezentacja 

Zajęcia z Podstaw 

przedsiębiorczości, 

doradztwa 

zawodowego zajęcia z 

wychowawcą 

Wychowawcy, 

pedagog, nauczyciel 

Przedsiębiorczości, 

nauczyciel języka 

polskiego, 
doradca 
zawodowy, 

Uczniowienaróżnym 

poziomie zgodnie z 

podstawą 

programową 

4 Jakszukaćpracy? Zajęcia z Podstaw 

przedsiębiorczości, 

zajęcia z wychowawcą 

Wychowawcy, 

pedagog, nauczyciel 

Przedsiębiorczości 

Uczniowie kl. III LO 

5 Aktywny na rynku pracy- aktywne 
metody poszukiwania pracy 

Poradnictwo grupowe i 
indywidualne 

Pedagog,doradca 

zawodowy 

Uczniowie kl. III LO 

6 Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów Zajęcia z doradztwa 

zawodowego oraz 

wycieczki 

Wychowawcy, pedagog, 
doradcazawodowy 

Uczniowienaróżnym 

poziomie zgodnie z 

podstawą programową 

7 Prezentacjeuczelniwyższych Spotkania z 

przedstawiciela 

mi uczelni 
wyższych 

Dyrektor, 

pedagog, doradca 

zawodowy 
wychowawcy 

Uczniowie kl. 
II i III LO 

XI. SPOSOBY REALIZACJIDZIAŁAŃ 
 

1. lekcjewychowawcze, 

2. lekcjeprzedmiotowe, 

3. zastępstwa, 

4. zajęciapozalekcyjne, 



 

5. wycieczki, 

6. poradyindywidualne 

 

Działania doradcze, realizowane są na zasadzie dobrowolności 

uczestnictwa. 

 
XII. EWALUACJA 

 

1. wymianadobrejpraktykipedagogicznej, 

2. wnioski z zajęć grupowych iindywidualnych, 

3. modyfikowaniestosowanych formpracy, 

4. sprawozdaniezrealizacjiWewnątrzszkolnegoSystemDoradztwaZawodowego, 

5. badanielosówabsolwentów 

 

 

 

 

 
Opracował zespół doradztwa zawodowego: 

mgr Ewa Ziółkowska 

mgr Beata Szot 


