
 

 

 

 

 

 

 

 

Roczny Program Realizacji 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku 



 

I. Wstęp  

 

            Amundsen (2007) metaforycznie przedstawia karierę jako prąd rzeki. Ów prąd może być 

spokojny, innym razem gwałtowny, może się też na chwilę zatrzymać.  

            Decyzje dotyczące kariery nie są więc podejmowane na całe życie. Zadaniem zarówno 

wychowawców, nauczycieli, doradców zawodowych, jak i rodziców i opiekunów staje się przekazanie 

młodzieży szkolnej wiedzy odnośnie tego, jak podejmować świadome decyzje dotyczące kariery.  

           Ważne jest, żeby uczniowie zaczęli rozumieć swój styl podejmowania decyzji w miarę jak 

rozpoczynają odkrywanie świata zawodowego i decydują o ścieżce kariery.  

           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 2018/19 – 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 

Przygotowując niniejszy program, uwzględniono wyniki przeprowadzonej diagnozy 

zapotrzebowania uczniów I LO i ich rodziców na informacje edukacyjne i zawodowe w celu wsparcia 

w planowaniu dalszej edukacji i kariery zawodowej. Rozpoznanie przeprowadzono wśród uczniów klas 

pierwszych i drugich oraz ich rodziców. W procesie tym zastosowano różne metody badawcze: 

kwestionariusz ankiety dla rodziców uczniów klas drugich, analizę oczekiwań rodziców uczniów klas 

pierwszych, a także wnioski z rozmów przeprowadzonych podczas zajęć wychowawczych z uczniami 

klas pierwszych i drugich.  

Zgromadzone informacje pozwalają stwierdzić, że część uczniów:  

- ma niedostateczną wiedzę na temat szkolnictwa wyższego tj. typów uczelni wyższych, form i 

toku studiów,  

- ma trudność z nazwaniem instytucji wspomagających planowanie kariery zawodowej,  



- nie wie, gdzie szukać informacji dotyczącej specyfiki kierunków dalszego kształcenia i zasad 

rekrutacji 

- nie zna swoich predyspozycji zawodowych i tego, jak tę wiedzę wykorzystać w procesie 

planowania dalszego kształcenia i wyboru zawodu 

Część rodziców uczniów klas drugich nie orientuje się, czy w szkole odbywają się działania mające na 

celu pomoc uczniom w wyborze dalszej drogi kształcenia i zawodu, od doradcy zawodowego oczekują 

zaś możliwości konsultacji indywidualnych. Rodzice wykazali gotowość do udziału w spotkaniach 

szkolnych, podczas których opowiedzieliby młodzieży o specyfice wykonywanych zawodów.   

 

Program obejmuje treści i działania, które realizowane będą w ramach: 

- zajęć grupowych z doradztwa zawodowego, prowadzonych przez szkolnego doradcę 

zawodowego w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej podczas godzin 

wychowawczych, 

- indywidualnych porad zawodowych prowadzonych przez szkolnego doradcę zawodowego w 

ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

- przedsięwzięć i różnorodnych form wsparcia udzielanych uczniom w szkole przez kadrę 

pedagogiczną podczas bieżącej pracy, w tym także w formie wycieczek zawodoznawczych, czy 

też na zajęciach z nauczycielem wychowawcą 

 

 

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

 

              Działania w zakresie doradztwa zawodowego w I LO w Giżycku mają na celu wspieranie 

uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu 

kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych 

oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. 

 

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: 

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 

 

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 

 

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 

 

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. 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  

 

 

VII. Ewaluacja programu  

- analiza zgromadzonej dokumentacji  

- rozmowy z uczniami, wychowawcami 

- ankieta ewaluacyjna dla uczniów 

 

 

 

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

współpracy z wychowawcami oraz powiatowym koordynatorem doradztwa zawodowego. 

 

          Program został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 31 października 2018 roku  

i zatwierdzony przez dyrektora szkoły do realizacji w roku szkolnym 2018/19. 


