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Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego 

W Zespole Szkół nr 1 w Bratoszewicach 

 

Podstawy prawne  

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1943  

z późn.zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

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

doradztwa zawodowego. 

 

Wstęp 

W procesie kształcenia są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego 

się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych 

ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kooczeniu nauki. Doradztwo powinno byd 

kształtowane w duchu postawy uczenia się przez całe życie i byd wspierane przez rodziców, 

dyrektorów szkół, nauczycieli wszystkich przedmiotów i otoczenie społeczne oraz 

pracodawców. Wewnątrzszkolny System Doradztwa, rozwijany na terenie szkoły, nie jest 

systemem diagnozującym, lecz systemem doradczym, który stwarza możliwości i pomaga  

w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wyborem kierunku kształcenia, drogi 

kształcenia i planowaniem kariery zawodowej.  

Działania w ramach szkolnego doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie uczniów  

w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

 

Charakterystyka programu 

Prezentowany program stanowi realizację jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe 

uczniów oraz specyfikę typów szkół, systemowej koncepcji doradztwa zawodowego 

rozumianego jako uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie 

uczniów klas III i IV  Technikum kształcący się w trybie po szkole podstawowej oraz uczniów 

Liceum Ogólnokształcącego, w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. 

Program został opracowany przez doradcę zawodowego iprzeznaczony jest do realizacji  

w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach na zajęciach lekcyjnych – 10 godzin w całym cyklu 

kształcenia. Jego głównym kryterium jest proces świadomego kształtowania własnej kariery. 

Działania prowadzone w ramach orientacji zawodowej zaplanowane są na dwa lata nauki,  

w ramach obszarów: poznanie własnych zasobów, świat zawodów i rynek pracy, rynek 
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edukacyjny i uczenie się przez całe życie, planowanie własnego rozwoju i podejmowanie 

decyzji edukacyjno- zawodowych. 

 

Cel ogólny doradztwa zawodowego  

Celem ogólnym doradztwa zawodowego w technikum oraz liceum jest przygotowanie 

uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania  

i dokonywania zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających poznawanie 

własnych zasobów oraz analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.  

Cele szczegółowe: 

1. Poznanie własnych zasobów, m.in. zainteresowao, zdolności i uzdolnieo, mocnych  

i słabych stron, jako potencjalnych obszarów do rozwoju ograniczeo, kompetencji 

(wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia; 

2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznanie zawodów, wyszukiwanie oraz 

przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętnośd poruszania się po 

nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy; 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomośd system edukacji  

i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach  

i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.  

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych, 

m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania 

doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji 

dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery. 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla liceum 

ogólnokształcącego 

1. Poznanie własnych zasobów 

Uczeo: 

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 zadao zawodowych; 

1.4. rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadao 

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. 



3 
 

 

2. Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeo: 

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

możliwościach ich uzyskania w kontekście wyborów edukacyjno- zawodowych; 

2.2 analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim ryku 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 działalnośd 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 ryku pracy.  

 

3. Rynek edukacyjny i uczenia się przez całe życie 

Uczeo: 

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 uzupełnienia, poszerzenia i uzyskiwania nowych kwalifikacji 

zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji; 

3.4. wskazuje możliwości kontynuowania nauki.  

 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych 

Uczeo: 

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

zawodowej; 
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4.2. sporządza indywidulny plan działania – planuje różne warianty ścieżek 

edukacyjno- zawodowych na podstawie bilansów własnych zasobów i wartości oraz 

informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji; 

4.3. dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjni- zawodowej zgodnie z posiadanymi 

zasobami i określonymi celami zawodowymi.  

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla technikum 

1. Poznanie własnych zasobów 

Uczeo: 

1.1.sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy 

(,,portfolio”); 

1.2. ustala obszary do rozwoju edukacyjno- zawodowego i osobistego; 

1.3. określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadao zawodowych; 

1.4.rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadao 

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 

Uczeo: 

2.1. analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim ryku pracy 

oraz funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno – 

zawodowych;  

2.2.określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego kwalifikacje,  

z uwzględnieniem zawodów przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy;  

2.3. porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako 

pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalnośd 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; 

2.4. konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami 

pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy; 

2.5. określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego lub zdobycia 

zatrudnienia z wykorzystaniem dostępnych 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; 
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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 ryku pracy.  

 

3. Rynek edukacyjny i uczenia się przez całe życie 

Uczeo: 

3.1. korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia formalnego, 

pozaformalnego i nieformalnego; 

3.2. analizuje możliwości uzupełnienia, poszerzenia i uzyskiwania nowych kwalifikacji 

zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji; 

3.3. określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym  

i zawodowym; 

3.4. wskazuje możliwości kontynuowania nauki.  

 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych 

Uczeo: 

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

zawodowej; 

4.2. sporządza indywidulny plan działania – planuje różne warianty ścieżek 

edukacyjno- zawodowych na podstawie bilansów własnych zasobów i wartości oraz 

informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji; 

4.3. dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjni- zawodowej zgodnie z posiadanymi 

zasobami i określonymi celami zawodowymi.  

Metody i formy pracy doradczej 

 Zajęcia grupowe/ warsztatowe; 

 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

 Zajęcia z wychowawcom;  

 Indywidualne konsultacje; 

 Testy, kwestionariusze; 

 Autoprezentacja; 

 Portfolio; 

 Przedsięwzięcia typu: targi edukacyjne, targi pracy, dni kariery, dni 

przedsiębiorczości; 

 Udostępnianie materiałów informacyjnychzwiązanych z doradztwem zawodowym; 

 Spotkania z przedstawicielami zawodów; 

 Praktyki zawodowe; 

 Wycieczki zawodowe, na Targi Edukacyjne itp. 
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Koordynator i osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego 

a) Dyrektor; 

b) Szkolny doradca zawodowy; 

c) Pedagog; 

d) Wychowawcy; 

e) Nauczyciele przedmiotów (ogólnych i zawodowych).  

Zadania szkolnego doradcy zawodowego 

a) Przygotowanie młodzieży do wyboru właściwej drogi dalszego kształcenia oraz 

planowania ścieżki kariery zawodowej; 

b) Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych takich jak: 

 Bezrobocie 

 Problemy zdrowotne 

 Adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej; 

c) Przygotowanie ucznia do roli pracownika; 

d) Motywowanie do nauki poprzez prezentację różnych technik uczenia się; 

e) Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu 

kariery zawodowej i dalszej ścieżki kształcenia; 

f) Prowadzenie zajęd z zakresu doradztwa zawodowego; 

g) Opracowywanie programu z zakresu doradztwa zawodowego we współpracy  

z innymi nauczycielami oraz koordynowanie jego realizacji; 

h) Wspieranie nauczycieli, w tym wychowawców, w zakresie realizacji działao 

określonych w programie.  

i) Koordynowanie działalności informacyjno- doradczej realizowanej przez szkołę,  

w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  

i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia. 

j) Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych. 

k) Koordynowanie działao  informacyjno- doradczej szkoły. 

l) Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji. 

m) Kształtowanie u uczniów umiejętności samokontroli, radzenia sobie ze stresem 

dostosowywanie się do zmian , rozpoznawanie i wyrażaniem własnych emocji. 

n) Doskonale nieumiejętności adekwatnej samooceny u uczniów, określania 

mocnych  

i słabych stron w budowaniu ścieżki kariery. 

o) Pomoc w tworzeniu dokumentów rekrutacyjnych, formułowaniu CV i innych pism 

wymaganych przez szkoły wyższe i zakłady pracy. 

p) Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego. 
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Efekty 

1. Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów.  

2. Pomoc w kształtowaniu określonych postaw i zachowao związanych z planowaniem 

kariery zawodowej młodzieży.  

3. Dostęp do informacji zawodowej.  

4. Świadome i trafniejsze decyzje zawodowe. 

 5. Sukces w poszukiwaniu pracy po ukooczeniu szkoły, znalezienie pracy w wyuczonym 

zawodzie.  

Ocena i ewaluacja 

Działania związane z doradztwem zawodowym mają wspierad uczniów w wyborach zawodu  

i kierunku kształcenia, dlatego podczas zajęd należy odwoływad się do autorefleksji  

i samooceny uczestników m.in. poprzez: 

 pytania ewaluacyjne do uczestników zajęd w celu uzyskania informacji zwrotnych na 

temat zajęd, w tym korzyści jakie dostrzegają uczestnicy; 

 wypracowanie przez uczniów wymiernych efektów np. zgromadzenie przykładowych 

portfolio; 

 zadania niedokooczone pobudzające uczestników do refleksji na temat działao 

związanych z własnym rozwojem i innymi elementami doradztwa zawodowego.  

Wewnątrzszkolny System Doradztwa zawodowego będzie podlegał ewaluacji po każdym 

minionym roku szkolnym poprzez: 

 bieżące obserwacje; 

 analizę dokumentów (dzienników – tematy zajęd;  sprawozdania z pracy doradcy 

zawodowego); 

 przeprowadzanie badania losów absolwentów. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Proponowane tematy zajęd z uczniami: 

Technikum. 

1. Moje silne i słabe strony charakteru- dokonuje autoanalizy. 

2. Moje możliwości w zakresie wykonywania zadao zawodowych- planowanie ścieżki 

edukacyjni- zawodowej. 

3. Doskonalenie umiejętności komunikacji i autoprezentacji. 

4. Ja w sytuacjach trudnych. Konflikty – jak je rozwiązywad? 

5. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych. 

6. Chcę studiowad, ale co? Gdzie szukad?  Jak wybrad? 

7. Redagowanie dokumentów aplikacyjnych – CV, list motywacyjny, podanie o pracę. 

8. Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej- skuteczne techniki autoprezentacji.  

9. ABC prowadzenia działalności gospodarczej – aspekty praktyczne 

10. Rynek pracy – aktywne poszukiwanie pracy, wartości cenione w pracy, prawo pracy. 

 

Liceum. 

1. Moje silne i słabe strony charakteru- dokonuje autoanalizy. 

2. Doskonalenie umiejętności komunikacji i autoprezentacji. 

3. Ja w sytuacjach trudnych. Konflikty – jak je rozwiązywad? 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych. 

5. Chcę studiowad, ale co? Gdzie szukad?  Jak wybrad? 

6. Rynek pracy – aktywne poszukiwanie pracy, wartości cenione w pracy, prawo pracy. 

7. Sporządzanie indywidualnego planu działania na postawie bilansów własnych 

zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku pracy. 

8. Redagowanie dokumentów aplikacyjnych – CV, list motywacyjny, podanie o pracę. 

9. Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.  

10. ABC prowadzenia działalności gospodarczej – aspekty praktyczne 

 

Inne działania doradcze: 

1.Targi pracy – spotkania z pracodawcami i zapoznanie się z ich ofertami pracy. 

2.Targi edukacyjne. 

3.Realizacja projektów z doradztwa zawodowego.  

4. Inne – w miarę potrzeb. 


