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I. Wstęp  

 

            Proces rozwoju zawodowego rozpoczyna się już w dzieciństwie, w okresie przedszkolnym, a 

bezpośrednie formy przybiera u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którzy wypracowują wówczas 

względnie stały sposób spostrzegania siebie, zbierają informacje na temat różnorodnych zawodów i 

dokonują pierwszych wyborów. Procesy te zachodzą niezależnie od możliwości korzystania z 

poradnictwa zawodowego. Jednak przyswajane przez dzieci informacje bywają niepełne i oparte bardziej 

na wyobrażeniach niż na faktach. Dlatego szczególnie ważne jest, aby młody człowiek mógł w szkole 

ponadpodstawowej skorzystać z profesjonalnego poradnictwa zawodowego, dostarczającego aktualnych 

informacji o zawodach i drogach kształcenia, a także informacji na temat możliwości wykorzystania 

swojego potencjału.  
           Przygotowanie uczniów do dorosłego życia obejmuje planowanie kariery, jednak celem nie 

powinno być samo znalezienie odpowiedniej pracy. Ostatecznym celem powinna być pomoc uczniom w 

osiągnięciu satysfakcji życiowej dla nich samych. 

Roczny program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w I LO w 

Giżycku został opracowany w oparciu  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Program 

obejmuje celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania wynikające z przeprowadzonej 

diagnozy potrzeb, podlegające wewnętrznej ewaluacji.  

Dla działań tych – zaplanowanych na rok szkolny 2019/2020 – zostają określeni adresaci, 

realizatorzy oraz partnerzy. 

 

 

II. Podstawy prawne: 

 

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole/placówce regulują: 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz.59) 

- Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 

1591 ze zmianami 2018 poz. 1647) 

- Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego  

(Dz. U. 2018 poz. 1675) 

- Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 

szkół (Dz. U. 2017 poz.703) 

- Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-

pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i 

doradców zawodowych (Dz. U. 2018 poz. 1601). 

 

 

III. Założenia ogólne 

Doradztwo zawodowe na poziomie liceum ogólnokształcącego powinno być ukierunkowane na 

kształtowanie: 

a) proaktywnych postaw uczniów wobec pracy i edukacji, 

b) sprawczości uczniów, tj. przekonania, że są podmiotami własnych działań i są zdolni do  

wprowadzania zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu. 

 

Działania realizowane w ramach doradztwa zawodowego wspierają eliminowanie stereotypów 

dotyczących ról społecznych i zawodowych. 

 



Przygotowując niniejszy program, uwzględniono wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej 

w czerwcu 2019 roku w zakresie realizacji przez szkołę zadań z doradztwa edukacyjno – zawodowego.  

Ankiety przeprowadzono w czterech klasach (dwóch pierwszych i dwóch drugich) – łącznie badaniem 

objęto 86 uczniów, 35 rodziców i 20 nauczycieli. Diagnozę zapotrzebowania uczniów I LO na informacje 

edukacyjne i zawodowe rozszerzono również o wnioski z rozmów przeprowadzonych we wrześniu 

2019r. przez wychowawców z uczniami pierwszych klas.   

  

Zgromadzone informacje pozwalają stwierdzić, że: 

   

- Zdecydowana większość uczniów potwierdza, że w szkole odbywają się działania z zakresu 

doradztwa zawodowego. Najwięcej uczniów zwróciło uwagę na spotkania z absolwentami, 

spotkania z zapraszanymi gośćmi (doradcami zawodowymi), zajęcia z pedagogiem i zajęcia 

przedsiębiorczości. Zbyt mało osób dostrzega treści z doradztwa zawodowego realizowane 

podczas zajęć z wychowawcą lub podczas innych przedmiotów 

- Za najbardziej skuteczną formę pomocy w wyborze dalszej drogi edukacyjno – zawodowej 

uczniowie uznali spotkania z absolwentami; inne formy pomocy, które jednak uzyskały mniej 

głosów, to: spotkania z przedstawicielami zawodów, wyjazdy na uczelnie wyższe,  indywidualne 

spotkania z pedagogiem 

- Uczniom brakuje w szkole takich form realizacji doradztwa zawodowego jak wyjścia do 

zakładów pracy i wyjazdy na uczelnie wyższe, spotkania z przedstawicielami zawodów 

- Większość ankietowanych uczniów wie, kto w szkole udziela pomocy w zakresie doradztwa 

zawodowego i jakiej pomocy oczekiwać, jednak tylko jednostki skorzystały z indywidualnej 

porady zawodowej; w ankiecie zabrakło pytania o przyczyny nieskorzystania z tej formy wsparcia 

- Znacznie ponad połowa ankietowanych uczniów zna swoje mocne strony, pozostałe osoby nie 

znają swoich zasobów osobistych lub trudno jest im to stwierdzić  

- Co czwarty uczeń nie zna oferty szkół wyższych  

- Połowa uczniów nie zna aktualnych tendencji rynku pracy 

- Tylko co trzeci ankietowany uczeń ma konkretne plany edukacyjno – zawodowe, pozostali 

uczniowie nie mają sprecyzowanych decyzji o przyszłości zawodowej lub nie do końca są one 

określone  

- Wśród propozycji uczniów rozszerzających ofertę pomocy w ramach doradztwa zawodowego 

pojawiły się najczęściej takie jak: spotkania z absolwentami, wyjazdy na uczelnie, spotkania z 

przedstawicielami zawodów, wyjścia do miejsc pracy itp.  

- Co trzeci rodzic nie ma wiedzy o tym, czy w szkole odbywają się działania z zakresu 

doradztwa zawodowego, 21 rodziców potwierdza, że w szkole odbywają się takie działania 

- Niewielu rodziców wskazało konkretne przykłady działań organizowanych w szkole – najwięcej 

(16 osób) uważa, że realizowane są tematy z DZ podczas zajęć z wychowawcą. Tylko 4 osoby 

zauważyły, że odbywają się w szkole spotkania z absolwentami na temat podejmowania decyzji 

edukacyjno – zawodowych, a tylko jedna osoba wie, że organizowane są wyjazdy uczniów na 

uczelnie wyższe 

- Połowa rodziców (19 osób) uważa, że realizowane działania są pomocne przy podejmowaniu 

decyzji ed.-zaw. Jednak większości ankietowanym trudno ocenić, czy pomoc szkoły jest trafna 

(25 osób – „trudno powiedzieć”)  

- Połowa ankietowanych rodziców twierdzi, że ich dziecko nie ma jeszcze konkretnych planów 

dotyczących dalszej edukacji i wyboru zawodu lub trudno jest im to ocenić. 15 rodziców 

potwierdza, że uczeń posiada już sprecyzowane plany po maturze  

- Tylko nieliczni rodzice udzielili odpowiedzi na pytanie, jakich jeszcze potrzebują informacji, by 

dziecko podjęło decyzję o dalszej edukacji i wyborze zawodu. Najwięcej wskazań (13) uzyskała 

odpowiedź, że potrzebują informacji na temat „oferty konkretnych uczelni wyższych i zasad 

rekrutacji”. Tylko 7 osób wskazało, że potrzebują informacji na temat określenia predyspozycji 

zawodowych swojego dziecka. Na podstawie tego pytania trudno stwierdzić, jakie kryteria 



wyboru dalszego kształcenia i zawodu są, według rodziców, najważniejsze i w jakiej mierze 

uwzględniają predyspozycje dziecka przy wyborze kierunku kształcenia i zawodu  

- Nauczyciele realizują na swoich zajęciach treści z zakresu doradztwa zawodowego 

- Nauczyciele potwierdzają, że w szkole odbywają się różne działania mające na celu pomoc 

uczniom w podjęciu decyzji edukacyjno – zawodowych  

- Nauczyciele oceniają organizowane w szkole działania z DZ jako pomocne; najbardziej skuteczną 

formą pomocy są, według nich, spotkania z absolwentami szkoły na temat własnych wyborów i 

doświadczeń edukacyjnych i zawodowych 

- Nauczyciele uważają, że w szkolnej ofercie DZ nie brakuje żadnych działań i przedsięwzięć  

- Połowa z nauczycieli uznała, że pomoc z zakresu DZ jest trafna  

 

Wnioski z ankiet wykorzystano do opracowania działań zawartych w niniejszym programie.  

 

Program obejmuje treści i działania, które będą realizowane będą: 

- obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na podstawie art. 109 ust.1 

pkt 1 ustawy Prawo oświatowe; 

-  zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 7, ustawy Prawo 

oświatowe;  

- zajęć z wychowawcą; 

- wizyt zawodoznawczych; 

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy z uczniami 

 

 

IV. Cel ogólny doradztwa zawodowego i treści programowe oraz efekty realizacji programu  

Celem doradztwa zawodowego w liceum ogólnokształcącym jest przygotowanie uczniów do świadomego 

i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych 

uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu 

edukacji. 

Cel ogólny i cele szczegółowe programu doradztwa zawodowego są spójne z celami kształcenia ogólnego 

w liceum ogólnokształcącym. Cele uwzględniają najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach 

kształcenia ogólnego i zadania szkoły oraz cele edukacji poszczególnych przedmiotów, w tym podstaw 

przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie, co umożliwia realizowanie programu zarówno podczas 

zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, jak i na zajęciach z wychowawcą, lekcjach przedmiotowych 

oraz na dodatkowych zajęciach edukacyjnych oraz innych zajęciach, wspomagających uczniów w 

wyborze kierunku kształcenia i zawodu realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Planowane działania uwzględniają zasoby szkoły, potrzeby i możliwości oraz treści programowe w 

obszarach: 

I. Poznanie siebie; 

II. Świat zawodów i rynek pracy; 

III. Rynek edukacyjny i uczenia się przez całe życie; 

IV. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych  
 

Treści szczegółowe i efekty: 

I. Poznanie siebie: 

- Uczeń sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy; określa obszary do 

rozwoju edukacyjno –zawodowego i osobistego 

- określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; rozpoznaje swoje możliwości i 

ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki 

edukacyjno – zawodowej 



- analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje 

zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej 

- określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową 

 

II. Świat zawodów i rynek pracy: 

- Uczeń analizuje informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach ich 

uzyskiwania 

- analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz 

funkcjonujących na nim zasadach  

- porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, 

pracodawca lub osoba 

- prowadząca działalność gospodarczą oraz analizuje podstawy prawa pracy 

- konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz 

wymaganiami rynku pracy 

- określa znaczenie i wskazuje możliwości realizacji różnych form aktywizacji zawodowej 

- sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców 

- przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

- charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje 

wspomagające jej zakładanie 

- charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje 

rynku pracy 

 

III. Rynek edukacyjny i uczenia się przez całe życie: 

- Uczeń korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia formalnego, pozaformalnego i 

nieformalnego 

- określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym 

- analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w ramach 

krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji 

- wskazuje możliwości kontynuowania nauki 

 

IV. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych  

- Uczeń ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej 

- sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych na 

podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku 

pracy, przewidując skutki własnych decyzji 

- dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i 

określonymi celami zawodowymi 

 

Roczny Program Realizacji WSDZ umożliwia: 

- uzyskanie przez uczniów dostępu do wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

- wsparcie rodziców w związku z udzielaniem przez nich pomocy w podejmowaniu przez dzieci 

decyzji edukacyjno – zawodowych; 

- wzbogacenie oferty szkoły i jej promocję w obszarze działań z zakresu doradztwa zawodowego; 

- przejrzystość i ciągłość oddziaływań poprzez wskazanie osób działających na rzecz WSDZ oraz 

określanie zakresu ich odpowiedzialności. 

Ponadto sprawnie funkcjonujący system doradztwa zawodowego, dzięki zaangażowaniu wszystkich 

nauczycieli, wychowawców, specjalistów w szkole oraz podmiotów współpracujących w zakresie 

wsparcia rozwoju zawodowego uczniów  daje efekt synergii.  

 



V. Realizacja działań – tabela  

 

VI. Metody i formy realizacji działań 
Działania realizowane są z zastosowaniem aktywnych metod nauczania. Pozwalają one uczniom na 

rozważanie, wyciąganie wniosków, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i współpracę w grupie. W 

czasie zajęć panuje atmosfera sprzyjająca swobodnemu wypowiadaniu się i spontanicznemu reagowaniu 

uczniów. Zajęcia mają wpłynąć na ucznia mobilizująco przez ujawnianie jego mocnych stron. 

 

 

VII. Partnerzy w realizacji programu  

W zakresie realizacji zadań z doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z następującymi instytucjami 

- Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku 

- Młodzieżowe Centrum Kariery w Giżycku 

- Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku 

- Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku  

 

 

VIII. Ewaluacja programu  

- analiza zgromadzonej dokumentacji  

- rozmowy z uczniami, wychowawcami 

- ankieta ewaluacyjna dla uczniów 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  Program został opracowany przez szkolnego doradcę zawodowego – mgr Julitę Ewę Zawadzką  

we współpracy z powiatowym koordynatorem doradztwa zawodowego. 

 

          Program został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 11.09.2019 roku i zatwierdzony 

przez dyrektora szkoły do realizacji w roku szkolnym 2019/2020. 


