
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego 

 w Giżycku 

 

 

I. Podstawowe akty prawne: 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949).  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r w sprawie zasad udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach.  

3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego (…)    ( Dz. U. z 2017 r., poz. 356) 

4. Statut I Liceum Ogólnokształcąccego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku  

 

  

 

 

II. Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 
 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację 

działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i 

zawodu.  

Poradnictwo staje się ważne w rożnych sytuacjach życiowych człowieka 

zarówno tych korzystnych, pożądanych, jak i tych trudnych, skomplikowanych. Człowiek we 

współczesnym świecie potrzebuje pomocy, wsparcia, towarzyszenia drugiego człowieka (doradcy) 

w zmaganiu się z rożnymi problemami zawodowymi czy życiowymi. Praca doradcy zawodu 

nabiera nowego wymiaru, służy przede wszystkim wspieraniu i optymalizacji rozwoju człowieka. 

Co niezmiernie istotne, doradca towarzyszy jednostce przez całą jej drogę zawodową – bardziej niż 

kiedykolwiek ma za zadanie lepsze rozumienie, wyjaśnianie i tłumaczenie tego, co dotyczy 

drugiego człowieka. 

 

Uczniowie, poznając współczesne trendy rynku pracy, otrzymują  informacje o 

tym, że trzeba wielokrotnie zmieniać zawód, uzupełniać kwalifikacje, rozwijać kompetencje, 

aktywnie poszukiwać pracy. Dowiadują się, że ciągłe podnoszenie kwalifikacji i ich zmiana stają 

się czynnikami na trwale wpisanymi w życiorys zawodowy każdego pracownika. Stąd też ważne 

staje się wyposażenie uczniów w umiejętności przydatne w podejmowaniu racjonalnych decyzji 

dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego 

człowieka.  

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma za zadanie zapewnić 

uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia zawodów oferowanych przez szkoły oraz 

wymagań jakie stawiają one kandydatom, ale także umożliwić rozwijanie świadomości własnych 

uzdolnień, posiadanych umiejętności kwalifikacji i zainteresowań w aspekcie życzeniowym i w 

rzeczywistym. 

 

WSDZ stwarza możliwość kształtowania umiejętności radzenia sobie ze 

zmianami poprzez rozwijanie umiejętności adaptacyjnych uczniów oraz umiejętności wychodzenia 

naprzeciw nowym sytuacjom i nowym wyzwaniom. 

 



 

 

1. W realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego uczestniczą: 

- dyrektor 

- pedagog szkolny – szkolny doradca zawodowy 

- wychowawcy klas 

- bibliotekarki 

- pielęgniarka szkolna 

- nauczyciele – w szczególności przedsiębiorczości 

- instytucje zajmujące się pomocą w projektowaniu kariery zawodowej czy życiowej: 

Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery, Punkt Pośrednictwa Pracy, 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 

 

 

2. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 

Szkolny doradca zawodowy, wraz z osobami współuczestniczącymi w realizacji WSDZ,  pomagają 

uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji zawodowych (osobowości, potrzeb, uzdolnień, 

zainteresowań, możliwości, ograniczeń) i projektowaniu karier, w przygotowaniu do wejścia na 

rynek pracy oraz w złagodzeniu startu zawodowego.  

Uczeń i jego rodzic w każdej chwili mają zapewniony dostęp do usług doradczych, pomocy w 

rozwiązywaniu rożnych problemów edukacyjno-zawodowych.  

W szkole uczeń może otrzymać wsparcie w postaci informacji edukacyjno-zawodowej, orientacji i 

poradnictwa edukacyjno-zawodowego.  

U podstaw wprowadzenia WSDZ leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególną 

rolę w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych przez uczniów, a także w trakcie 

uczenia się, nabywania przez nich kwalifikacji zawodowych. 

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

pedagogiczną). Ma charakter działań celowych, systematycznych i długotrwałych.  

 

 

4. Ogólne i szczegółowe cele programu 
 

Cel ogólny:  
Pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i 

predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i 

zawodowych 

- Wspieranie młodzieży w podejmowaniu decyzji, które są kluczowe w konstruowaniu przez nich 

kariery zawodowej  

- Przygotowanie do wybierania obszarów zawodowych, dróg dalszego kształcenia oraz 

wzmocnienia kompetencji do samozatrudnienia lub podjęcia pierwszej pracy zawodowej 

- Wsparcie nauczycieli i rodziców w ich działaniach doradczych na rzecz młodych ludzi  

- Kształtowanie postaw młodzieży  

 

Cele szczegółowe: 

1. Zapewnienie uczniom możliwości zdefiniowania własnych zasobów 

2. Zapoznanie z systemem dalszego kształcenia, ofertą szkół wyższych i policealnych 

3. Pokazanie wagi i znaczenia kwalifikacji i kompetencji na współczesnym rynku pracy 

4. Wskazanie konieczności uwzględnienia konsekwencji podjętych wyborów w procesie  

      projektowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej  

5.   Inspirowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji o osobach i  

      instytucjach wspomagających planowanie kariery 



5. Formy realizacji programu: 

- Zajęcia warsztatowe podczas godzin wychowawczych  

- Lekcje informatyki, przedsiębiorczości i inne  

- Indywidualne spotkania z pedagogiem szkolnym 

- Wykorzystywanie pracowni komputerowej i biblioteki do przeprowadzania zajęć 

tematycznych  

- Wykorzystanie różnych narzędzi multimedialnych m. in. gier, programów 

komputerowych, filmów o zawodach  

- Wyjścia klasowe np. na targi edukacyjne 

- Konkursy zawodoznawcze 
- Spotkania z przedstawicielami instytucji doradczych 

- Spotkania z przedstawicielami pracodawców 
- Spotkania z przedstawicielami zawodów (rodzice) 
- Organizowanie Dnia Przedsiębiorczości  

- Organizowanie Dnia Doradztwa Zawodowego w szkole w ramach Ogólnopolskiego 

Tygodnia Kariery 

- Wyjazdy na dni otwarte szkół wyższych 

- Propagowanie idei wolontariatu 

 

 

6. Formy aktywności ucznia: 

- udział w dyskusjach, ćwiczeniach grupowych, indywidualnych  

- opracowywanie wyników testów zainteresowań zawodowych  

- zgromadzenie zbiorczego arkusza samooceny   

- opracowanie indywidualnego planu działania  
- udział w spotkaniach z przedstawicielami zawodów i wycieczkach do zakładów pracy  

- organizacja dnia otwartego szkoły, przygotowywanie informatora – oferty edukacyjnej 

placówki   

 
 

7. Plan zajęć grupowych – moduły i tematy realizowane przez szkolnego doradcę 

zawodowego: 

 

1. Bilans zasobów – klasy pierwsze: 

- Osobowość zawodowa – własne możliwości i predyspozycje zawodowe (zainteresowania 

      edukacyjne dotyczące przedmiotów szkolnych, zainteresowania zawodowe dotyczące  

      poszczególnych grup zawodów, umiejętności, uzdolnienia, talenty, typy osobowości  

      zawodowej, temperament w kontekście różnych zawodów, stan zdrowia na tle wymagań  

      zdrowotnych poszczególnych grup zawodów 

- Wartości związane z pracą  

- Cele edukacyjne  

- Umiejętności interpersonalne – komunikacja, praca w zespole, motywacja, podejmowanie 

decyzji, radzenie sobie ze stresem   

- Autoprezentacja (wykorzystanie świadomości swojego potencjału w praktyce)  

 

 

2. Kwalifikacje i kompetencje w perspektywie rozwoju zawodowego – klasy drugie: 

- Kwalifikacje a kompetencje – modele kompetencji współczesnego pracownika 

- Ścieżki zdobywania kompetencji zawodowych 

- Krajowe Ramy Kwalifikacji 

 



3.  Oferta edukacyjna i rynek pracy – klasy trzecie: 

- System kształcenia wyższego, zasady rekrutacji, wyszukiwanie informacji eduakcyjno –  

      zawodowej w Internecie   

- Perspektywy współczesnego rynku pracy – mobilność zawodowa 

- Praktyka poszukiwania pracy 

- Dokumenty aplikacyjne  

 

4. Indywidualny plan działania: 

- Kim jestem – moja wizja kariery (indywidualne porady zawodowe)   

 

 

Metody pracy:  

- Praca w grupach 

- Praca indywidualna 

- Prezentacje multimedialne 

- Mini – wykład, rozmowa kierowana, dyskusja 

- Plakaty, kolaże 

- Kwestionariusze testów, ankiet  

- Quizy  

- Memory zawodowe, skojarzenia, puzzle  

 

 

8. Zadania Rady Pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze: 

- utworzenie i zapewnienie ciągłości działania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego zgodnie z Systemem Doradztwa Zawodowego i planu pracy na każdy rok 

szkolny; 

- realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej 

- prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem 

rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze stresem, 

roli motywacji oraz umiejętności współpracy 

- zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów 

- prowadzenie z uczniami zajęć dotyczących samopoznania, samoakceptacji, rozpoznawania 

swoich mocnych i słabych stron 

- współorganizowanie wycieczek do instytucji rynku pracy, na targi pracy, organizowanie 

spotkań z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami uczelni, pracodawcami 

 

W ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na zajęciach 

dydaktycznych realizowane są następujące treści doradcze:  
godzina wychowawcza – integracja zespołu klasowego, działalność na rzecz społeczności 

klasowej, szkolnej, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, role grupowe;  

podstawy przedsiębiorczości – komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, przygotowanie do 

rozmowy kwalifikacyjnej i jej przebieg, tworzenie własnego CV, negocjacje, bezrobocie, rynek 

pracy, etapy zakładania własnej działalności gospodarczej, pomysł na własną działalność 

gospodarczą, biznesplan, słabe i mocne strony swojej osoby, aktywne poszukiwanie pracy, praca 

samodzielna a praca w zespole;  

biologia – choroby zawodowe, choroby cywilizacyjne, skutki długotrwałego stresu;  

geografia – struktura zatrudnienia, bezrobocie;  

języki obce – słownictwo dotyczące zawodów, warunki pracy, rozmowa o pracę, jak napisać CV, 

list motywacyjny, elementy autoprezentacji;  

WOS – problemy polskiego społeczeństwa, problem bezrobocia i odrzucenia społecznego oraz 

metody walki z nimi, struktura zawodowa społeczeństwa polskiego, podział społeczeństwa ze 



względu na wykształcenie, etyka życia społecznego, postawy obywatelskie, cnoty obywatelskie, 

udział człowieka w życiu społecznym;  

historia – historyczny rozwój polskiego społeczeństwa;  

religia – współczesne obszary ludzkiej biedy, etyka gospodarcza i zawodowa, karta praw 

człowieka, istota ludzkiej pracy i jej sens, rozwój techniki –szanse i zagrożenia dla człowieka, 

zasady życia społecznego, władza i jej społeczno -obywatelski obowiązek,  

język polski – rola pracy w życiu człowieka –praca organiczna, praca u podstaw, trudna praca ludzi 

wsi, kultura słowa, komunikacja społeczna, elementy autoprezentacji, skuteczność komunikacji, 

redagowanie podań, pism urzędowych, e- maili;  

informatyka – wysyłanie korespondencji mailowo, tworzenie dokumentów wielostronicowych, 

umiejętne redagowanie tekstu, sposoby pracy z Internetem –wyszukiwanie wiadomości, logowanie 

się do portali oferujących pracę, podstawy tworzenia własnych stron internetowych;  

edukacja dla bezpieczeństwa – zasadnicza służba wojskowa, ratownictwo medyczne – kryteria, 

alternatywy pracy;  

wychowanie fizyczne – uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie, stosowanie 

w życiu codziennym prozdrowotnego stylu życia, umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom 

zawodowym, bezpieczna aktywność fizyczna 

 

 

9. Efekty realizacji programu: 
 

W zakresie wiedzy uczeń: 

– zna swoje aktualne zasoby konieczne do realizacji własnej drogi edukacyjno-zawodowej, 

– ma wiedzę na temat budowania odpowiednich relacji interpersonalnych, 

– posiada pogłębioną wiedzę na temat autoprezentacji i budowania marki własnej osoby  

 

W zakresie umiejętności uczeń: 

– potrafi dokonać bilansu swoich kwalifikacji i kompetencji, 

– jest w stanie poznać i analizować tendencje rozwojowe lokalnego rynku pracy, 

– jest zdolny w sposób klarowny, spójny i precyzyjny przygotować indywidualny plan  

   działania  

 

 

 

W zakresie kompetencji społecznych uczeń: 

– ma pogłębioną świadomość znaczenia odpowiednich kwalifikacji i kompetencji na rynku  

   pracy, 

– docenia potrzebę planowania, możliwości zmiany i ciągłego redefiniowania swoich planów, 

– dostrzega rzeczywiste, współczesne problemy edukacji na poziomie wyższym i  

   uwarunkowania lokalnego rynku pracy 

 

 

10. Ewaluacja programu:  

- przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli  

- badania losów absolwentów 

- monitorowanie poziomu efektywności dotyczącego realizacji zagadnień zawodoznawczych 

w ramach poszczególnych przedmiotów szkolnych 

- rozmowy indywidualne 

- zbieranie wskazówek, pomysłów od realizatorów i beneficjentów dotyczących możliwości 

udoskonalenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 



 

III. Działania szkolnego doradcy zawodowego – obszary zadaniowe: 
 

Zadania szkolnego doradcy zawodowego: 

- Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w  

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 

- Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych  

właściwych dla danego poziomu kształcenia 

- Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł 

dodatkowej, rzetelnej informacji na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie 

zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w rożnych obszarach 

świata pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w 

życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z 

problemami,  

- Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom 

- Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań 

szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.  

- Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających z usług 

doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności 

- Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: centra 

informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców, firmy itp. 

 

W ramach pracy z nauczycielami (radą pedagogiczną) następuje: 

- utworzenie i zapewnienie ciągłości działania WSDZ zgodnie ze statutem szkoły 

- określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej na każdy rok nauki 

- wspieranie w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – 

informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami  
- udzielanie wskazówek nauczycielom do przygotowania zajęć z zakresu doradztwa zawodowego 

 

W ramach pracy z rodzicami doradca: 

- prowadzi spotkania psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie  

   podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci  

- przedstawia aktualną i pełną ofertę edukacyjną szkolnictwa na różnych jego poziomach,  

   przedstawienia możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy 

- włącza rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań informacyjno –  

doradczych szkoły 

 

 

W ramach pracy z uczniami doradztwo obejmuje: 

- indywidualne i grupowe poradnictwo w obszarach: poznać siebie, poznać zawody, poznać 

  ścieżki kształcenia, poznać rynek pracy 

- prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym  

   planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego 

   poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na  

   temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy 

- określenie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem kształcenia 

- konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów 

- pomoc w planowaniu rozwoju edukacyjno-zawodowego 

- analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia 

 

 



IV. Nauczyciele 
1. Zadania nauczycieli względem ucznia: 

- aktywne uczestniczenie w procesie rozwojowym ucznia 

- poszerzanie treści programowych przedmiotu o aspekty zawodoznawcze 

- wskazywanie korelacji treści przedmiotowych z praktyką zawodową 

- motywowanie do nauki poprzez prezentację różnych technik uczenia się  

- motywowanie do rozwoju zainteresowań edukacyjnych  

- rekomendacje dotyczące dalszego kształcenia 

- nastawienie na odkrywanie potencjału ucznia i udzielanie wskazówek potrzebnych do jego 

realizacji 

- rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz ich realizacji 

- rozwijanie i umacnianie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój edukacyjno – 

zawodowy 

- rozwijanie aktywnej postawy wobec przemian zachodzących na rynku pracy (otwartość i 

gotowość na zmiany: w tym również zmiany pracy i profesji w ciągu kariery zawodowej – 

wdrażanie do idei kształcenia ustawicznego) 

- dokonywanie zapisów w dzienniku dotyczących powiązania treści programowych 

przedmiotu z zagadnieniami zawodoznawczymi 

 

2. Zadania nauczycieli względem rodziców: 

- współpraca w zakresie motywowania ucznia do nauki oraz wskazywanie najbardziej 

efektywnych form nauki dostosowanych indywidualnie do ucznia 

- wspieranie rodziców w roli doradców ucznia poprzez przekazywanie informacji zwrotnych 

dotyczących możliwości ucznia w zakresie poszczególnych przedmiotów szkolnych 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała Julita Ewa Zawadzka  


