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Wprowadzenie 

Jednym z podstawowych zadań placówek oświatowych jest przygotowanie uczniów 

do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia. Szkoły powinny wspierać młodzież w 

podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Planowanie kariery zawodowej i pierwsze 

kroki związane z jej rozpoczęciem przypadają na lata szkolne. Szkoła zatem w naturalny 

sposób wywiera wpływ na to, jakich wyborów dokona uczeń i czy w przyszłości będzie w 

stanie świadomie kierować swoją karierą zawodową. 

Młodzież w szkole spędza dużo czasu. Zdarza się, że podczas zajęć edukacyjnych, 

zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, przygotowań do konkursów padają ze strony uczniów 

pytania: jaki powinienem wybrać zawód, aby mieć w przyszłości dobrze płatną pracę, gdzie 

powinienem się uczyć - czy iść na studia, a może wystarczy szkoła policealna, jakie są 

perspektywy pracy w moim regionie, jaka jest przyszłość mojego regionu i kraju? Wobec 

takich pytań wydaje się być ważne wyposażenie uczniów w przydatną wiedzę i umiejętności 

dla podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Ową wiedzę 

umiejętności uczniowie mogą uzyskać m.in. poprzez korzystanie z usług systemu 

poradnictwa zawodowego w szkole. 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, stwarza uczniowi możliwość 

zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze 

kariery zawodowej - poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad 

rządzących rynkiem pracy i edukacji, uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy oraz 

zaplanowania własnej kariery szkolnej i zawodowej. 

 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego skierowany jest przede wszystkim 

do uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie, ale również do ich rodziców i 

wszystkich pracowników szkoły. Stworzony został przez  Zespół nauczycieli Zespołu Szkół 

Technicznych w Czartajewie.  

 Obejmuje wszystkie działania wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup i 

instytucji mające na celu przygotowanie młodzieży do podejmowania decyzji edukacyjno-

zawodowych oraz planowania kariery zawodowej. Proces edukacji realizowany w sytuacjach 

wychowawczych służy kształtowaniu aspiracji życiowych ucznia, kształtuje samoocenę 

możliwości intelektualnych, zainteresowań, zdolności, cech charakteru. Obejmuje 

indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną). 

Ma charakter planowych działań. 

I. Podstawowa terminologia 
 

PORADNICTWO ZAWODOWE 

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej 

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

tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy 

sukces. 

 

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 i szkoły. 
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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. 

 

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 informacji zawodowej. 

 

INFORMACJA ZAWODOWA 

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz 

związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są 

dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych 

decyzji. 

 

INFORMACJA EDUKACYJNA 

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym 

kształceniem. 

 

ZAWÓD 

Wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, 

wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania i 

zapewniający pozycję w społeczeństwie. 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA 

Ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru 

zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania doradcy w 

ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i 

metody pracy. 

II. Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) Dz. 

U. z 2004 nr 256 poz. 2572 (Brzmienie od 1 stycznia 2015)  

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 

1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r., Nr 96, 

poz. 959 i Nr 179, poz.1845)  

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. 

Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416)  

4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, poz. 59 

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe, 

poz. 60 

6) Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 13 marca 2017 r. W sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
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7) Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania 

8) Rozporządzenia o pomocy psychologiczno - pedagogicznej (opublikowane 

31.08.2017r., 

9) obowiązują od 1 września 2017r.); Dz. U. 2017, poz. 1643) 

10) Statut Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie 

11) Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję 

Europejską w 2000r. 

12) Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004 - 9286 

 

III. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 

1. Wybór zawodu nie jest jednostkowym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem 

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

2. Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z 

upływem czasu.  

3. Na wybór zawodu wpływają głównie wartości wyznawane przez ucznia, czynniki 

emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.  

4. WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.  

 

IV. Cele programu 
 

1. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, świadomego 

wyboru szkoły policealnej, wyższej, kursów zawodowych, zawodu, zakładu pracy. 
 

2. Pomaganie uczniom w reorientacji zawodowej w przypadku stwierdzenia niewłaściwego 

wyboru zawodu. 
 

3. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrycie 

zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem 

predyspozycji do wykonywania wybranego zawodu. 
 

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

poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w 

tym bezrobocie i niepełnosprawność). Rozwijanie gotowości do ciągłego doskonalenia się i 

zmian.  
 

5. Rozwijanie świadomości zawodowej. 
 

6. Kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie 

i autoprezentacji. 
 

7. Rozwijanie umiejętności samooceny i możliwości wykorzystania tej umiejętności, 

wyrabianie szacunku dla samego siebie. 
 

8. Nabycie umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych i przygotowanie do 

rozmowy kwalifikacyjnej  
 

9. Poznanie rynku pracy. 
 

10. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i 

doradztwa zawodowego w szkole.  
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V. Obszary działania 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

1.   W ramach pracy z młodzieżą obejmuje: 

a)  Poznawanie siebie, zawodów, autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych.  

b)  Analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku pracy.  

c)  Indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły i zawodu.  

d)  Konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów.  

e) Pomoc w budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego. Określenie 

zgodności predyspozycji uczniów z planowaną ścieżką kariery zawodowej.  

f)  Przygotowanie do samodzielności i adaptacji w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, 

poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, bezrobocia.  

g) Poruszanie się na rynku pracy. Zapoznanie się ze specyfiką rynku pracy w regionie, w 

kraju i za granicą. 

h) Rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy. 

i)  Nabycie umiejętności przygotowania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy. 

j)  Rozwijanie umiejętności efektywnego komunikowania się. 

k) Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 
 

2.  W ramach pracy z rodzicami obejmuje:  

a) Zapoznanie z „Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego” w danym roku 

szkolnym.  

b)Gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-

zawodowej na stronie szkoły 

c) Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych 

szkoły.  

d) Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach.  

e) Indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, 

decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.  
 

3.  W ramach współpracy nauczycieli obejmuje:  

a) Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zgodnie ze statutem szkoły.  

b) Włączanie działań z obszaru doradztwa zawodowego w scenariusze lekcji. 

c) Realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli 

pracownika.  

d) Identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian na rynku 

pracy.  

e) Wymianę doświadczeń. 
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VI. Bloki tematyczne realizowane w ramach WSDZ i sposoby realizacji 

działań 

Blok tematyczny Zagadnienia 

Poznanie siebie Zajęcia integracyjne rozwijające umiejętność pracy w grupie.  

Komunikacja interpersonalna. Rozwijanie umiejętności 

komunikowania się. 

Jaki/jaka jestem? Moje mocne strony i przyczyny niepowodzeń. 

Pragnienia i cele życiowe. 

Typy osobowości. 

Metody planowania i wyznaczania celów. 
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

Rynek pracy. Lista zawodów, zawody przyszłości. 

Charakterystyka poszczególnych zawodów. 

Praca i kształcenie w UE. 

Moja firma. 

Funkcjonowanie rynku pracy i jego mechanizmy. 

Rodzaje umów i prawo pracy. 

Informacja edukacyjna i 

zawodowa 

Planowanie ścieżki zawodowej. 

Określenie predyspozycji zawodowych. 

Gromadzenie i aktualizowanie informacji edukacyjnych i 

zawodowych. 

Spotkania z przedstawicielami uczelni. 

Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 

Poszukiwanie pracy. Sposoby poszukiwania pracy. 

Dokumenty aplikacyjne. 

Rekrutacja i selekcja na rynku pracy.  

Rozmowa kwalifikacyjna. Autoprezentacja. 

Sposoby realizacji działań 

1. Realizowanie tematyki z zakresu doradztwa zawodowego podczas lekcji wychowawczych, 

podstaw przedsiębiorczości, wos-u, na  przedmiotach zawodowych i innych zajęciach 

prowadzonych z uczniami. 

2.Współpraca z instytucjami: Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, szkołami i uczelniami wyższymi, pracodawcami, itp.  

3. Wycieczki zawodoznawcze. 

4. Wykorzystanie testów, ankiet i innych narzędzi podczas zajęć klasowych. 

5. Umieszczenie na stronie internetowej szkoły zakładki – doradztwo zawodowe. 

6. Angażowanie uczniów do umiejętnego spędzania czasu (zajęcia sportowe, kulturowe, 

językowe, rozwijające umiejętności zawodowe) 

7. Informowanie rodziców o procedurach egzaminów zawodowych, specyfice zawodu 

wybranego przez dziecko, dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej. 

8. Organizowanie spotkań z osobami wykonującymi różne zawody powiązane z wybranym 

kierunkiem kształcenia. 

9. Prowadzenie zajęć warsztatowych przez zewnętrznych doradców zawodowych na temat 

predyspozycji zawodowych i dalszej drogi zawodowej. 

10. Gromadzenie materiałów z zakresu doradztwa zawodowego. 

11. Opracowanie i wykorzystanie scenariuszy lekcji wychowawczych związanych 
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z doradztwem zawodowym. 

12. Organizowanie spotkań z instytucjami wspomagającymi doradztwo oraz pracodawcami. 

13. Śledzenie losów edukacyjnych i zawodowych absolwentów. 

14. Organizacja Dni Zawodów w poszczególnych kierunkach techników. 

15. Organizacja Szkolnego Dnia Przedsiębiorczości. 

16. Działalność Samorządu Uczniowskiego. 

17. Aktywny udział młodzieży w organizacji Dnia Otwartego Szkoły. 

18. Udział uczniów w praktykach i stażach w kraju i za granicą. 

19. Udział uczniów w projektach edukacyjnych, np. Lekcje z ZUS. 

 

VII. Oczekiwane efekty i korzyści wynikające z funkcjonowania WSDZ  

1. Dla indywidualnych odbiorców: 

a) ułatwienie uczniom, nauczycielom oraz rodzicom dostępu do informacji edukacyjnej i 

zawodowej, 

b) poszerzenie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów, 

c) podejmowanie świadomych, trafniejszych decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

d) ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymywania 

pracy, 

e) uświadomienie konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej, 

f) zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, zniechęceniu, porzucaniu szkoły, a później pracy 

jako konsekwencji nieprawidłowych wyborów. 

 

2. Dla szkoły: 

a) realizowanie zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w statucie szkoły, 

b) zapewnienie ciągłości działań orientacyjno-doradczych szkoły i koordynacji zadań 

wynikających z programu wychowawczego szkoły, 

c) utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie 

jej systematycznej aktualizacji. 

 

3. Dla państwa i władz lokalnych: 

a) zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności racjonalnego planowania 

rozwoju zawodowego przez jednostki, 

b) podejmowania właściwych decyzji, aktywnie przeciwdziałających bezrobociu, 

c) zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych zalecanych prze Komisję Unii 

Europejskiej. 

 

4.Dla pracodawców: 

a) zwiększenie szans znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów, świadomych 

oczekiwań rynku pracy. 

 

VIII. Ewaluacja 

Ewaluacja skuteczności zaplanowanych w WSDS działań nastąpi poprzez: 

1. Zebranie informacji zwrotnej od adresatów programu (uczniów, rodziców, nauczycieli) za 

pomocą ankiet. 

2. Badanie losów absolwentów. 

3. Modyfikowanie stosowanych form pracy. 
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4. Analizę prowadzonej dokumentacji i sprawozdanie z realizacji Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa Zawodowego. 

 

 

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego opracowany przez zespół nauczycieli: 

 

1. Walentyna Homanowska 

2. Marta Zagubień 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

 

………………… 


