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WPROWADZENIE 

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego stanowi integralną część 

Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Określa on ogół działań podejmowanych w celu 

przygotowania uczniów do właściwego planowania swojej kariery zawodowej.  

 

1. PODSTAWA PRAWNA 

− Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r.  ze zm.) 

− Ustawa Prawo oświatowe z  dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59, 949). 

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego (Dz.U.2018 poz.1675) 

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego (Dz.U.2019 poz.325) 

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej 

− Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591). 

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017 poz. 1643)  

− Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie 

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 493)  

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U.2020 poz. 1394)  
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2. GŁÓWNE CELE PROGRAMU 

− przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz 

opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. 

− przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, adaptacja 

do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej. 

− przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 

i zawodowych . 

− pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji 

przedmiotowych. 

− wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia. 

 

3. SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU 

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w ramach pracy z uczniami obejmuje: 

− kształtowanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrywania zainteresowań, 

uzdolnień i umiejętności 

− rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji do wykonywania 

różnych zawodów 

− rozwijanie umiejętności samooceny 

− kształtowanie umiejętności planowania rozwoju edukacyjno-zawodowego 

− kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, mocnych i słabych stron, 

sprawnego komunikowania i autoprezentacji 

− rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzenie aktywności do poszukiwania 

alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych 

− kształtowanie właściwej postawy wobec pracy, np. poczucia odpowiedzialności, inicjatywy, 

punktualności itp., 

− planowanie własnego rozwoju 

− poznanie form zatrudnienia (umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy-zlecenia) 

− zdobycie umiejętności przygotowania CV i listu motywacyjnego 

− zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w ramach pracy z rodzicami obejmuje: 

− prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów 

− zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci 

− włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły 

− przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa  wyższego 

− indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, 

decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp. 

− gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno- zawodowych 
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Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w ramach pracy z nauczycielami obejmuje: 

− utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie 
ze Statutem szkoły 

− określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach Programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły na każdy rok nauki 

− realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej przez 
wychowawców na godzinach wychowawczych oraz na innych przedmiotach 
przez nauczycieli uczących 

− identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian 
 

4. PLAN REALIZACJI PROGRAMU 

 

Lp.  Zadania do realizacji prowadzący,  

osoby odpowiedzialne 

terminy realizacji 

1. Opracowanie Wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego  

pedagog szkolny wrzesień 

2. Zajęcia z preorientacji zawodowej  

Tematyka zajęć:  

1. Czy to, czego się uczę przyda mi się w 

przyszłości? Przedmioty szkolne a rynek 

pracy. 

2. Zawody, czyli kim mogę zostać? 

3. Nauka przez całe życie? Zdecydowanie 

tak! 

4. Notowania graficzne/mapa myśli- jak 

skutecznie się uczyć i zapamiętać – cel: 

wyrównanie  

5. szans edukacyjnych uczniów. 

6. Miękkie lądowanie – co wiem o swoich 

kompetencjach miękkich i jak je 

rozwijać? 

7. Zawody przyszłości. Zawody wczoraj, 

dzisiaj oraz jutro. 

8. Konsultacje indywidualne dla uczniów w 

ramach doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

9. Marzenia z terminem ważności – 

planowanie ścieżki zawodowej. 

10. Czy ważne są kompetencje miękkie i 

twarde na rynku pracy? Jak je rozwijać?  

11. Long life learning – uczenie się przez całe 

życie. 

12. Reklama zawodu. 

13. Taką mamy umowę. 

doradca zawodowy  

kl. III a, III b, III c 

zgodnie z planem 

lekcji 
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3. Organizowanie spotkań 

z przedstawicielami różnych zawodów  

doradca zawodowy, 

pedagog, wychowawcy 

cały rok 

4. Zajęcia z preorientacji zawodowej doradca zawodowy 

z Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej 

kl. III d, III e, III f 

I półrocze 

4. Prezentacja oferty uczelni wyższych przedstawiciele uczelni, 

doradca zawodowy 

pedagog szkolny , 

wychowawcy 

cały rok 

5. Kształtują umiejętność określania swoich 

celów życiowych, mocnych i słabych stron, 

sprawnego komunikowania i autoprezentacji 

pedagog i psycholog 

szkolny  

wychowawcy 

nauczyciel podstaw 

przedsiębiorczości 

doradca zawodowy 

cały rok 

6. Kształtują właściwą postawę wobec pracy, 

np. poczucia odpowiedzialności, inicjatywy, 

punktualności itp., 

doradca zawodowy 

pedagog i psycholog 

szkolny  

wychowawcy 

nauczyciele 

cały rok 

7. Planują własny rozwój edukacyjno-

zawodowy 

Pedagog i psycholog 

szkolny   

doradca zawodowy 

wychowawcy    

nauczyciel podstaw 

przedsiębiorczości 

cały rok 

według potrzeb 

8. Poznają formy zatrudnienia (umowy o pracę, 

umowy o dzieło, umowy-zlecenia) 

kl. III a, III b, III c 

nauczyciel podstaw 

przedsiębiorczości 

na lekcjach podstaw 

przedsiębiorczości 

9. Zdobywają umiejętność przygotowania CV i 

listu motywacyjnego 

kl. II a, II b, II c 

nauczyciel podstaw 

przedsiębiorczości 

na 

lekcjach  podstaw 

przedsiębiorczości 

10. Zdobywają umiejętność przeprowadzenia 

rozmowy kwalifikacyjnej 

kl. II a, II b, II c 

nauczyciel podstaw 

przedsiębiorczości 

na lekcjach podstaw 

przedsiębiorczości 

11. Potrafią napisać biznesplan kl. III a, III b, III c 

nauczyciel podstaw 

przedsiębiorczości 

na lekcjach podstaw 

przedsiębiorczości 

12. Indywidualne poradnictwo dla uczniów 

i rodziców  

pedagog i psycholog 

szkolny  

doradca zawodowy 

według potrzeb 
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5. UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW KSZTAŁTOWANE W TOKU REALIZACJI PROGRAMU  

 

− Znajomość czynników niezbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu: wiedza 

o zawodach, uczelniach, własnych predyspozycjach, rynku pracy. 

− Możliwie najpełniejsza znajomość siebie, swoich zainteresowań, mocnych i słabych stron oraz 

predyspozycji do wykonywania zawodu. 

− Świadomość konieczności mobilności zawodowej. 

 

6. EWALUACJA REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

Ewaluacja realizacji działań z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego dokonywana jest 

na bieżąco przez pedagoga szkolnego podczas konsultacji z uczniami, rodzicami i wychowawcami klas 

oraz analizy dokumentacji szkolnej, a następnie przedstawiona w postaci sprawozdania na koniec roku 

szkolnego.   

Uwaga: W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciw-

działaniem i zwalczaniem COVID-19 Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego będzie realizowany wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 


