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I. Wstęp 

 

Nadrzędnym celem wychowania i nauczania jest przygotowanie młodego człowieka  

do samodzielnego funkcjonowania we współczesnym świecie, a więc przede wszystkim  

do aktywności zawodowej. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół 

działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru 

zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System ten określa rolę i zadania nauczycieli  

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

pracy. WSDZ jest częścią planu wychowawczego szkoły i jest włączony do Statutu Szkoły. 

Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele (Rada Pedagogiczna), instytucje 

lokalne i instytucje wspomagające proces doradczy.  

Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który 

wie, jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, 

ma plany na przyszłość.  

 

II. Podstawa prawna 

Aktami prawnymi regulującymi kwestie doradztwa edukacyjno - zawodowego w polskim 

resorcie edukacji są:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572  

z późniejszymi zmianami.  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 nr 61, poz. 624  

ze zmianami).  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 11 poz. 114).  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego  

2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół 
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oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, ze zmianami).  

 

III. Opis programu 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego tworzą wewnątrzszkolny system, są ujęte  

w Statucie Szkoły jako jedno z zadań szkoły, stanowią nieodłączną część programu 

wychowawczo-profilaktycznego. Program doradztwa zawodowego jest przeznaczony w roku 

szkolnym 2021/22 do realizacji w Zespole Szkół przy Teatralnej. Osobą odpowiedzialną  

za realizację programu jest doradca zawodowy, aktywnie współrealizują go jednak wszyscy 

pedagogiczni pracownicy szkoły: Dyrektor szkoły jako nadzorujący program, pedagog 

szkolny, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, bibliotekarz. Pośrednio 

uczestniczy w nim personel administracyjny szkoły oraz pracownicy instytucji zajmujący  

się kształtowaniem kariery zawodowej np. psycholog i doradca zawodowy z poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Cechów i Izb Rzemieślniczych, Ochotniczego 

Hufca Pracy.  

 

IV. Założenia i cele programu 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:  

 wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji 

podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;  

 na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek 

edukacyjnych i rynku pracy;  

 na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, 

charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, 

wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom 

wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki;  

 szkoła ponadpodstawowa odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej 

uczniów;  
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 pomocy i wsparcia udzielają specjaliści i nauczyciele;  

 preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia 

człowieka;  

 działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane  

wg harmonogramu pracy szkoły; 

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

(Radą Pedagogiczną);  

 WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez 

szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny 

charakter.  

Cele programu WSDZ:  

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia jest jednym 

z najważniejszych celów wychowawczych.  

Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności  

i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w rożnych rolach zawodowych  

i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych 

oddziaływań wychowawczo – doradczych.  

Cele szczegółowe:  

Uczniowie:  

 poznają własne predyspozycje zawodowe – zainteresowania, uzdolnienia;  

 rozwijają swoje umiejętności i kompetencje;  

 rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz 

kształtowania właściwych relacji społecznych;  

 wiedzą, jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;  

 potrafią określić swoje mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń;  

 są zmotywowani do podjęcia wysiłku przy podejmowaniu decyzji w zaplanowaniu swojej 

przyszłości zawodowej;  

 są zmotywowani do pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;  

 znają czynniki trafnego wyboru zawodu;  

 posiadają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy;  
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 znają system kształcenia oraz ofertę szkół wyższych;  

 znają̨ zasady rekrutacji i terminarz rekrutacyjny; 

 wybierają zawód i szkołę po dokonaniu analizy własnych możliwości psychofizycznych  

z wymaganiami szkoły i zawodu;  

 znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru zawodu i szkoły;  

 znają źródła informacji edukacyjnej i zawodoznawczej;  

 są otwarci i przygotowani na wyzwania współczesnego świata;  

 znają trendy kierujące rynkiem pracy i przyczyny bezrobocia.  

Nauczyciele:  

 wykorzystują wiedzę o uczniu, pomagają mu w określaniu indywidualnych profili; 

 potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów; 

 rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje; 

 wspierają decyzję zawodowo – edukacyjną swoich uczniów;  

 realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie z podstawą programową;  

 wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do specjalistów;  

 włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa 

zawodowego w szkole;  

 organizują wycieczki zgodne z zainteresowaniami zawodowymi uczniów.  

 

Rodzice:  

 

 znają problematykę rozwoju zawodowego dziecka; 

 są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”; 

 znają czynniki ważne przy wyborze kierunku studiów i zawodu; 

 znają ofertę szkół wyższych, zasady rekrutacji; 

 wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych; 

 angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy).  
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V. Formy, metody i techniki pracy doradczej 

Formy pracy adresowane do uczniów:  

 Badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, 

kwestionariusz ankiety).  

 Zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności 

planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie  

i swoich predyspozycji zawodowych.  

 Warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej  

i współdziałania w grupie, rozwijające umiejętności autoprezentacji i rozmowy 

kwalifikacyjnej z pracodawcami, radzenie sobie ze stresem.  

 Zajęcia rozwijające umiejętność redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list 

motywacyjny), jak zostać́ przedsiębiorcą.  

 Udostępnianie informacji o zawodach, o szkołach wyższych, o rynku pracy (lokalnym, 

krajowym, w UE), o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, obowiązującym prawie 

pracy.  

 Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.  

 Organizowanie dni otwartych szkoły (prezentacja i promocja oferty edukacyjnej). 

 Działanie uczniowskiego wolontariatu – Szkolnego Klubu Europejskiego.  

 Prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów.  

 Udzielanie indywidualnych porad uczniom niezdecydowanym w podjęciu decyzji  

o wyborze dalszej drogi kształcenia, mającymi problemy zdrowotne lub osobiste,  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 Pomoc w planowaniu kariery oraz tworzeniu Indywidualnego Planu Działania (IPD), 

konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów.  

 Organizowanie wycieczek (np. targi edukacyjne), wyjazdów integracyjnych, wymiany 

zagranicznej ze szkołami np. w Portugalii i Hiszpanii.  

 

Formy adresowane do rodziców:  

 

 Tworzenie możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na terenie szkoły. 

 Organizowanie dni otwartych (oferta edukacyjna placówki i jej promocja).  

 Prezentacja założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz uczniów. 
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 Wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji ich dzieci (np. warsztaty, 

mediacje, prelekcje).  

 Włączanie rodziców jako przedstawicieli rożnych zawodów w proces doradczy szkoły. 

 Udostępnianie informacji edukacyjnych (o szkołach wyższych, rekrutacji, wymaganych 

dokumentach, planach rekrutacyjnych i informacji zawodowych (o zawodach przyszłości, 

o rynku pracy, o możliwościach zatrudnienia).  

 Gromadzenie i aktualizacja informacji na stronie internetowej szkoły. 

Formy adresowane do nauczycieli (Rady Pedagogicznej):  

 Szkolenia służące promowaniu znaczenia działań z zakresu doradztwa zawodowego  

i planowania kariery zawodowej w szkolnictwie.  

 Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą.  

 Śledzenie losów edukacyjnych i zawodowych absolwentów.  

 Organizowanie dni otwartych szkoły (oferta edukacyjna placówki i jej promocja). 

 Wymiana doświadczeń, z innymi nauczycielami w kraju i zagranicą (Portugalia, 

Hiszpania).  

 Wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu pomoc młodzieży w wejściu na rynek 

pracy. 

 Formy adresowane do środowiska lokalnego i lokalnego samorządu:  

 Spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców (praktyki zawodowe, 

oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia).  

 Współpraca z instytucjami lokalnego rynku pracy, z Powiatowym Urzędem Pracy. 

 Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę doradczą szkoły jak OHP, uczelniami 

wyższymi.  

 Wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu pomoc młodzieży w wejściu na rynek 

pracy. 

 

Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to:  

 Aktywizujące problemowe – burza mózgów, dyskusja. 

 Metoda zapisowa – drzewko decyzyjne, mapy myślowe. 

 Metoda dramy – inscenizacje i odgrywanie ról. 

 Metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy). 
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 Metody audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne  

do planowania kariery, prezentacje multimedialne.  

 Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki.  

 Warsztaty zawodoznawcze.  

 Techniki plastyczne, wzmacniające myślenie krytyczne oraz strategiczne, kwestionariusze, 

check-listy, wywiady, gry i zabawy.  

 

VI. Ewaluacja  

Ewaluacja WSDZ jest niezbędna, aby działania doradcze na terenie zespołu Szkół przy 

Teatralnej były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów oraz ich rodziców.  

Na podstawie ankiety ewaluacyjnej skierowanej do uczniów (ocena treści i form 

przekazywania informacji przez doradcę i nauczycieli), obserwacji własnej i informacji 

zwrotnej od nauczycieli z realizacji planowanych działań, doradca zawodowy sporządzi 

sprawozdanie i przedstawi Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia. 

 

VII. Plan realizacji programu 


