
1 
 

 

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA 

ZAWODOWEGO W  ZESPOLE SZKÓŁ 

ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH  

W WARSZAWIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

I.PODSTAWA PRAWNA 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego powstał w oparciu o: 

 Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, 

poz. 329 ze zm.) 

 

 Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 

137, poz.1304, Nr203, poz.1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, 

             poz. 1845) 

 

 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) 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013 r.) 

 

 Rezolucję Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004- 9286/04 

 

 Strategię Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjętą przez 

Radę Ministrów 8 lipca 2003 r. 

 

 Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję Europejską  

w 2000 r. 
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II.WSTĘP 

 

   Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w ZSEiL obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu                  

i kierunku  kształcenia.    Wewnątrzszkolny  System  Doradztwa  Zawodowego pomaga uczniom 

poznaniu własnych predyspozycji zawodowych (osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, 

możliwości), w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego.  To cel, 

którego realizacja niesie wiele korzyści. 

  U podstaw wprowadzenia WSDZ w szkole leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa 

szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów. 

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

 

 Założenia WSDZ 

 

• Wybór zawodu nie jest pojedynczym , decyzyjnym aktem, ale procesem rozwojowym i stanowi 

sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni kilku lat. 

• Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem 

czasu. 

• Na wybór zawodu wpływają głównie wartości , czynniki emocjonalne, rodzaj, poziom wykształcenia 

,wpływ środowiska. 

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

• WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez szkolnego 

doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły są spójne. 

 

Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego 

 

Orientacja zawodowa - obejmuje wszystkie działania wychowawcze szkoły, rodziców 

i innych osób, grup i instytucji mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania 

kariery zawodowej, której ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru 

szkoły i zawodu (Lelińska 1999). 

 

Doradztwo zawodowe - obejmuje świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych 

decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, 

poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielanie jej informacji zawodowych, 

podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji (Lelińska 1999). 
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Informacja zawodowa - obejmuje zbiory danych potrzebnych jednostce do 

podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres 

treści, metod i kanałów przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju 

zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji. 

 

Poradnictwo zawodowe - obejmuje system długofalowych i wieloetapowych działań 

wychowawczych towarzyszących jednostce w trakcie rozwoju zawodowego. Obejmuje ono 

całokształt zadań związanych z udzielaniem uczniom i dorosłym pomocy w planowaniu, 

tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy 

sukces (Lelińska 1999). 

 

Doradca zawodowy - Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad 

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

Uwzględniająca ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz 

możliwości systemu edukacyjnego. Współpracująca z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji 

zawodowej uczniów oraz wykorzystująca w tym celu wiedzę o zawodach,  psychologicznych 

 i pedagogicznych technikach ,  sytuacji na  rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania 

informacji zawodowej. 

 

                          

III. CELE OGÓLNE 

 

 Pomaganie uczniom w określeniu ich zainteresowań, uzdolnień i innych cech istotnych 

             przy podejmowaniu decyzji zawodowych i planowaniu kariery zawodowej; 

 Udzielanie uczniom indywidualnych porad zawodowych na podstawie informacji 

             zebranych z wykorzystaniem takich metod jak rozmowa doradcza, wywiad, analiza 

             dokumentów, wyniki badań testami psychologicznymi i pedagogicznymi;  

 Pomaganie w określaniu możliwości zawodowych uczniów mających określone 

             ograniczenia psychofizyczne i wskazanie odpowiedniego dla nich rodzaju zatrudnienia, 

             udzielanie im informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania zawodu; 

 Inspirowanie młodzieży do poznawania kierunków kształcenia i wymagań edukacyjnych       

w szkołach wyższych; 

 Przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów kariery edukacyjno 

zawodowej; 

 Udzielanie uczniom informacji o zawodach, instytucjach kształcących i szkolących oraz 

              o aktualnej sytuacji na rynku pracy; 
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 Opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach, drogach uzyskiwania 

              kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy;  

 Prowadzenie z uczniami zajęć grupowych mających na celu lepsze samopoznanie, 

             kształtowanie aktywnych postaw oraz umiejętności planowania własnych karier 

             zawodowych; 

 Prowadzenie zajęć grupowych umożliwiających nabycie przez uczniów umiejętności 

             poszukiwania i uzyskiwania pracy; 

 Upowszechnianie wiedzy na temat planowania kariery zawodowej, możliwości 

             pozyskiwania informacji o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, 

             sytuacji na rynku pracy z wykorzystaniem różnych form takich jak prelekcje, szkolenia, 

             konsultacje; 

 Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru dalszej drogi 

edukacyjnej i właściwej szkoły wyższej; 

 Utrzymywanie bieżących kontaktów z pracownikami własnej instytucji oraz instytucji 

             zewnętrznych w celu zapewnienia optymalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów 

             zawodowych zgłaszających się uczniów; 

 Współpraca z Urzędem Pracy, Akademickim Biurami Karier , Młodzieżowym Biurem Pracy 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP; 

 Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa 

zawodowego w szkole; 

 Współpraca z koordynatorem doradztwa zawodowego z Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej; 

 Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji; 

 Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły; 

 Wzrost świadomości u uczniów dotyczący odpowiedzialności za własną przyszłość 

zawodową. 

 

 

IV. CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Pobudzanie ucznia do dokonania autoanalizy 

 

 Ocenianie własnych zdolności i możliwości. 

 Tworzenie systemu wartości realizowanych w poszczególnych sferach życia. 

 Określenie zainteresowań i kierunków aktywności. 

 Rozpoznawanie ról społecznych i modeli życia. 
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2. Pogłębienie wiedzy o zawodach i wymaganiach związanych z ich wyborem 

 

 Poznawanie kierunków kształcenia i wymagań edukacyjnych  w szkołach wyższych. 

 Poznawanie wymagań świata pracy. 

  Poznawanie zawodów przyszłości w kraju i w Unii Europejskiej. 

 

3. Wyzwalanie aktywności do planowania własnej kariery 

 

 Nauka umiejętności wyznaczania celów zawodowych. 

 Przygotowanie planów dotyczących życia zawodowego. 

 

4. Przygotowanie do podejmowania kształcenia ustawicznego 

 

 Planowanie ścieżek edukacyjnych 

 Zapoznawanie z ofertami edukacyjnymi szkól policealnych i wyższych 

 Poznawanie zasad rekrutacji do szkół policealnych i wyższych 

 

5. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy 

 

 Poznanie praw i obowiązków absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej. 

 Poznawanie aktywnych metod poszukiwania pracy. 

 Tworzenie dokumentów aplikacyjnych. 

 Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. 

 Poznawanie zasad prawidłowego zawierania umów o pracę. 

 Rozpoznawanie możliwości samo zatrudnienia i zatrudnienia za granicą. 

 

6. Tworzenie zasobów informacyjnych, dydaktycznych i metodycznych z zakresu doradztwa 

zawodowego 

 

 Gromadzenie materiałów, informatorów, broszur, ulotek, filmów, programów 

multimedialnych, poradników metodycznych, czasopism  

 

7. Wdrażanie różnych form pracy z uczniem 

 

 Stosowanie poradnictwa grupowego. 

 Wdrażanie poradnictwa indywidualnego. 
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8. Popularyzowanie tematyki doradztwa zawodowego 

 

 Stosowanie aktywnego przepływu informacji 

 Uczestniczenie w targach edukacyjnych 

 Uczestniczenie w targach pracy 

 Współpracowanie z instytucjami 

 Współpracowanie z rodzicami 

 Współpracowanie z lokalnymi przedstawicielami rynku pracy 

 

9. Określenie roli nauczycieli i rodziców  

 

      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. 

 

      Rodzice: 

 znają problematykę rozwoju zawodowego dziecka;  

 są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”;  

 znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu;  

 znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, 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. ADRESACI WSDZ 

 

 Uczniowie szkoły 

 Rodzice uczniów 

 Nauczyciela (Rada Pedagogiczna) 

 Instytucje lokalne i instytucje wspomagające proces doradczy. 

 

 

VI. OPIS RÓL I ZADAŃ OSÓB REALIZUJĄCYCH WSDZ 

 

1.Dyrektor ZSEiL 

 

 Monitoruje realizacje WSDZ w ZSEiL 

 

2.Doradca zawodowy = koordynator doradztwa zawodowego  

 

 diagnozuje zapotrzebowanie poszczególnych uczniów, rodziców na informacje edukacyjne  

zawodowe;  

  pomaga uczniom w określeniu ich zainteresowań, uzdolnień i innych cech istotnych przy 

podejmowaniu decyzji edukacyjnych i planowaniu kariery zawodowej; 

 udziela uczniom indywidualnych porad zawodowych; 

  pomaga w określaniu możliwości zawodowych uczniów mających określone ograniczenia 

psychofizyczne i wskazanie odpowiedniego dla nich rodzaju zatrudnienia, udziela im 

informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania zawodu; 

  gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego 

poziomu kształcenia; 

 prowadzi zajęcia klasowe przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery 

i podjęcia roli zawodowej; 

  prowadzi zajęcia grupowe (warsztaty) umożliwiające nabycie przez uczniów odpowiednich 

umiejętności poszukiwania, uzyskiwania i utrzymania pracy; 

  współpracuje z innymi nauczycielami (Radą Pedagogiczną ) w tworzeniu i zapewnieniu 

ciągłości działań w zakresie orientacji zawodowej; 

   współpracuje z rodzicami, udziela informacji na temat aktualnej oferty edukacyjnej szkół 

wyższych, o zawodach oraz o aktualnej sytuacji na rynku pracy; 

  opracowuje i aktualizuje informacje o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji 

zawodowych oraz potrzebach rynku pracy; 
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 upowszechnia wiedzę na temat planowania kariery zawodowej, możliwości pozyskiwania 

informacji o zawodach, uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych, sytuacji na rynku pracy 

lokalnym, krajowym, w UE i na świecie; 

 kieruje, w sprawach trudnych do specjalistów w poradniach psychologiczno pedagogicznych, 

lekarza medycyny pracy; 

 współpracuje z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi WSDZ min: Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3, Młodzieżowym Biurem Pracy Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP , Akademickim Biurami Karier 

Urzędem Pracy; 

  systematycznie podnosi własne kwalifikacje. 

] 

3. Pedagodzy szkolni, psycholog szkolny 

 

 konsultują i wspomagają uczniów z potrzebami w zakresie doradztwa zawodowego; 

 informują  rodziców (indywidualnie lub grupowo) w razie potrzeby na zebraniach  

z rodzicami przy udziale wychowawców; 

 kierują uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym do innych specjalistów lub do 

placówek przysposabiających do zawodu. 

 monitorują i planują wspólnie z doradcą zawodowym dalszy rozwój WSD.   

 

4.Wychowawcy 

 

 na lekcjach wychowawczych poruszają tematy związane z doradztwem zawodowym; 

 kierują uczniów potrzebujących pomocy do doradcy zawodowego. 

 

5. Nauczyciele 

 

 wskazują korelację treści przedmiotowych z praktyką zawodową; 

 promują swój przedmiot  w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych; 

 wskazują zawody, dla których umiejętności przedmiotowe są kluczowe; 

 informują o ścieżkach kształcenia prowadzących do zawodów; 

 wskazują przedmioty/dyscypliny pokrewne; 

 uświadamiają uczniów o istotności danego przedmiotu w karierach edukacyjno-zawodowych 

realizowanych w innych dyscyplinach; 

 analizują  porównawczo różne zawody; 

 organizują między przedmiotowe lekcje, podczas których nauczyciele różnych przedmiotów 

konfrontują swoje kwalifikacje i kompetencje; 
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6.Nauczyciel biblioteki 

 

 gromadzi czasopisma i literaturę z zakresu psychologii, prawa pracy i doradztwa 

zawodowego; 

  udostępnia informatory i ulotki o szkołach wyższych, wskazuje źródła informacji 

 

 

VII. FORMY I METODY PRACY DORADCZEJ  

 

1.Formy pracy adresowane do uczniów  

 

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

kwestionariusz ankiety, obserwacja); 

 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 uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list 

motywacyjny); 

 udostępnianie informacji o zawodach, o szkołach  wyższych; 

 udostępnianie informacji 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 ZSEiL; 

 działanie uczniowskiego wolontariatu; 

 prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów; 

  udzielanie indywidualnych porad uczniom niezdecydowanym w podjęciu decyzji o wyborze 

szkoły wyższej, mającymi problemy zdrowotne lub osobiste, ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

 pomoc w planowaniu kariery, konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół 

  i zawodów;  

 projekt ,,Najlepsi w elektronice” 

 The Zajączek Discussion Club 

 organizowanie  kiermaszu  pracy na terenie szkoły 
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 organizowanie wycieczek (np. targi edukacyjne), wyjazdów integracyjnych, wymiany 

zagranicznej ze szkołami np. w Hiszpanii  

 organizowanie praktyk w firmach  

 

 2. Formy adresowane do rodziców 

 

 tworzenie możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na terenie szkoły; 

  organizowanie dni otwartych szkoły (oferta edukacyjna placówki i jej promocja); 

  prezentacja założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów; 

  wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji ich dzieci (np. warsztaty, 

mediacje, pogadanki); 

  włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych 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 

 

          3.Formy adresowane do nauczycieli  

 

 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; 

  wymiana doświadczeń, z innymi nauczycielami w kraju i zagranicą; 

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

pracy.  

 

          4. Formy adresowane do środowiska lokalnego  

 

 spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców (praktyki zawodowe, 

oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia); 

 współpraca z instytucjami lokalnego rynku pracy np. Młodzieżowym Biurem Pracy 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP 

  współpraca z instytucjami wspierającymi prace doradczą szkoły jak KOWEUiZ, 

WCIES, uczelniami wyższymi; 

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

pracy.  
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             5.Metody pracy 

 

    aktywizujące - burza mózgów, dyskusja; 

 metoda zapisowa - drzewko decyzyjne, mapy myślowe;  

 metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról; 

  metody testowe (kwestionariusze np. zainteresowań zawodowych, ankiety, testy np. 

diagnozujące przedsiębiorczość, mocne i słabe strony); 

 metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy 

multimedialne do planowania kariery, prezentacje multimedialne; 

  treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki; 

 

 

VIII.DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH WSDZ 

 

1.Działania podejmowane na poszczególnych lekcjach 

 

Język polski -dyskusja na temat roli pracy w życiu człowieka – praca organiczna, praca  

u podstaw; 

- kształtowanie w uczniach kultury języka 

- kształtowanie świadomości językowej, uczniowie poznają pojęcie aktu 

komunikacji językowej i wskazują jego składowe (nadawca, odbiorca, kod, 

komunikat, kontekst), dostrzegają i omawiają współczesne zmiany modelu 

komunikacji językowej (np. różnice między tradycyjną komunikacją ustną lub 

pisaną a komunikacją przez Internet). 

matematyka - przygotowanie uczniów  do działalności gospodarczej, samo zatrudnienia 

w zakresie rozliczeń fiskalnych, zobowiązań ZUS, US, GUS -  obliczenia 

procentowe, obliczanie podatków, zysków z lokat  

informatyka działania mające na celu kształtowanie umiejętności: 

- wysyłania korespondencji mailowo; 

-tworzenia dokumentów wielostronicowych; 

- redagowania tekstu; 

-  pracy z Internetem – wyszukiwanie wiadomości, logowanie się do portali 

oferujących pracę; 

- tworzenia własnych stron internetowych,; 

podstawy - działania mające na celu kształtowanie umiejętności: 
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przedsiębiorczości *komunikacji interpersonalnej 

*autoprezentacji, 

*negocjacji 

*aktywnego poszukiwania pracy 

- przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebiegu, 

- tworzenie własnego CV, 

-  poruszanie tematyki dotyczącej bezrobocia, rynku pracy,  

- omawianie etapów zakładania własnej działalności gospodarczej 

- pomysł na własną działalność gospodarczą, biznesplan,  

- szukanie słabych i mocnych stron swojej osoby, 

- praca samodzielna a praca w zespole; 

 

geografia - pokazanie zróżnicowania gospodarczego świata:  

*wyjaśnienie, na czym polegają zmiany zachodzące na rynku pracy w skali 

globalnej i regionalnej, wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych; 

*omawianie struktury zatrudnienia 

* poruszenie tematu bezrobocia 

 

WOS - omawianie: 

*problemów polskiego społeczeństwa; 

*problemu bezrobocia i odrzucenia społecznego oraz metody walki z nimi; 

*struktury zawodowej społeczeństwa polskiego; 

*podziału społeczeństwa ze względu na wykształcenie;  

*etyki życia społecznego;  

*postaw obywatelskich, cnot obywatelskich, udziału człowieka w życiu 

społecznym; 

*ogólnych zasad podejmowania pracy i zakładania własnych przedsiębiorstw 

w Unii Europejskiej (na podstawie informacji z Internetu);  

-wyjaśnianie 

*jakie możliwości zarabiania mają młodzi ludzie, jakie umowy mogą 

zawierać i jakie są zasady opodatkowania ich dochodów 

historia -przedstawienie historycznego rozwoju polskiego społeczeństwa; 

- przedstawienie charakterystyki przemian politycznych, społeczno-

gospodarczych i kulturowych po 1989 r.;  

- przedstawienie okoliczności i oceny znaczenia przystąpienia Polski do 
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NATO i Unii Europejskiej 

biologia -informowanie o chorobach zawodowych 

edb -informowanie o zagrożeniach czasu pokoju, ich źródłach, przeciwdziałaniu  

ich powstawaniu, zasadach postępowania w przypadku ich wystąpienia i po 

ich ustąpieniu; 

- informowanie o bhp na stanowisku pracy 

- organizacja próbnej ewakuacji 

- poruszanie zagadnień z ratownictwa medycznego 

fizyka - koncentrowanie uwagi uczniów  na aktywności zawodowe skoncentrowane 

wokół energetyki jądrowej 

języki obce - nauka słownictwa dotycząca:  

* człowieka (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, 

uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne);  

* pracy (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i 

zatrudnienia, praca dorywcza); 

- kształtowanie umiejętności pisania CV, listu motywacyjnego w języku 

obcym. 

JOZ -kształtowanie w uczniach umiejętności: 

*posługiwania się zasobem środków językowych umożliwiających realizację 

zadań zawodowych; 

*interpretowania wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych 

czynności zawodowych artykułowanych wyraźnie w standardowej odmianie 

języka; 

*analizowania i interpretacji krótkich tekstów pisemnych dotyczących 

wykonywania typowych czynności zawodowych; 

*formułowania zrozumiałych wypowiedzi oraz tekstów pisemnych 

umożliwiających komunikowanie się w środowisku pracy; 

*korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji. 
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religia/etyka - poruszanie tematów: 

*współczesne obszary ludzkiej biedy 

*istota ludzkiej pracy i jej sens 

*karta praw człowieka 

*etyka zawodowa 

*rola wartości w moralnym postępowaniu człowieka, 

*etyka a ekonomia 

wychowanie do 

życia w rodzinie 

- rozmowa na temat roli i funkcji rodziny w dokonywaniu wyborów 

edukacyjnych i zawodowych. 

wychowanie 

fizyczne 

-uczenie zasad pracy w zespole,  

-uczenie zasad zdrowej rywalizacji, ,,fair play” 

godzina 

wychowawcza 

- prowadzenie zajęć integracyjnych,  

- uczenie przestrzegania zasad kultury i etyki,  

- kształtowanie umiejętności komunikacyjnych np. umiejętność radzenia 

sobie ze stresem, mowa ciała, przewidywanie skutków podejmowanych 

działań, współpraca w zespole itp. 

przedmioty 

zawodowe 

- zdobywanie wiadomości i umiejętności w obszarze określonego przedmiotu 

zawodowego, 

- przygotowanie do przyszłej pracy na określonych stanowiskach , 

- zastosowanie teorii w praktyce.  

 

 

IX. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI WSDZ 

1.Działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej polegające na:  

 pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu 

i planowania kariery zawodowej, 

 pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych 

możliwości oraz mocnych stron ucznia, 

 organizowaniu dla uczniów zajęć w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności 

komunikacji społecznej, 

 wspomaganiu wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, 

 wspomaganiu wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły, 
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2. Współdziałanie z innymi instytucjami środowiska lokalnego: 

 spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawcami, 

 współpraca z uczelniami wyższymi, akademickimi biurami karier  – realizacja ciekawych 

projektów na terenie szkoły, udział w Dniach Otwartych,  

 współpraca z instytucjami lokalnego rynku pracy – urzędy pracy (oferty, kiermasze), 

centra kariery (warsztaty). 

 

X. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA WSDZ W SZKOLE 

  
1.Dla indywidualnych odbiorców  

 

 Dostęp do aktualnej i rzetelnej informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz 

rodziców.  

 Poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów.  

 Świadome, samodzielne, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.  

 

 Umiejętność szukania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych i prezentowania się 

pracodawcy.  

 

 Ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania 

pracy.  

 Świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej.  

 Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy jako 

konsekwencji niewłaściwych wyborów.  

 Wyrównywanie szans na rynku pracy.  

 

2. Dla szkoły  

 

 Świadomi siebie uczniowie, mają większą motywację do pracy (przyczyni się do lepszych 

wyników nauczania i egzaminu gimnazjalnego).  

 Zmniejszenie wskaźnika drugoroczności.  
 

 Realizacja przepisów prawa oświatowego - przygotowania uczniów do wyboru zawodu  

             i kierunku kształcenia.  

 

3.Dla środowiska lokalnego  

 

 Lepsze dopasowanie kompetencji zasobów ludzkich do potrzeb rynku pracy, zwiększenie 

samozatrudnienia.  

 Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności racjonalnego planowania 

rozwoju zawodowego przez jednostki.  

 Podejmowanie właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających bezrobociu;  
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 Zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych.  

 Lepsze dynamiczne i elastyczne dopasowanie ludzi do zawodów - co zapewni niższe 

koszty społeczne.  

 Większa efektywność pracowników.  

 Lepsza profilaktyka - uniknięcie części chorób zawodowych.  

 Aktywizacja młodzieży zagrożonej społecznie, eliminacja biernych postaw, mniejsza ilość 

bezrobotnych „z wyboru".  

 

4.Dla pracodawców  

 

 Pracownicy o wyższych kompetencjach osobistych umiejący pracować w grupie, kreujący 

postawy aktywne, radzący sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.  

 Zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów, świadomych 

oczekiwań rynku pracy.  

 Nawiązanie dialogu pomiędzy szkołami, pracodawcami a władzami samorządowymi  

w celu zwiększenia miejsc pracy dla absolwentów.  

 
 

XI. EWALUACJA WSDZ 

 

 

     Ewaluacja odnosi się do wszystkich działań realizowanych w ramach WSDZ – udzielania 

informacji, rozmów indywidualnych, zajęć  grupowych i służy ocenie skuteczności funkcjonowania 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. W tym celu zostanie przeprowadzona ankieta 

ewaluacyjna.  Ewaluacja odbędzie się również poprzez analizę informacji zwrotnej od uczniów, 

rodziców i nauczycieli oraz analizę prowadzonej dokumentacji osób korzystających z porad   

i informacji zawodowych. 
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