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I. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE TWORZENIE W SZKOLE WSDZ  

 

1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, poz. 59. 

2. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe, poz. 60. 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16.08.2018r.  

w sprawie doradztwa zawodowego. 

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia  

13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  

5. ROZPORZĄDZEIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. 

w sprawie ramowych planów nauczania. 

6. Rozporządzeniu o pomocy psychologiczno - pedagogicznej (opublikowane 

31.08.2017r., obowiązują od 1 września 2017r.); Dz. U. 2017, poz. 1643). 

7. Statut Zespołu Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych w Lesznie.  

8. Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję 

Europejską w 2000r. jako jedno z 6 głównych założeń wymienia zalecenie dotyczące 

profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów w zakresie planowania kariery 

zawodowej.  

9. Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004 - 9286/04 jest to najważniejszy do 

tej pory dokument wydany przez Unię Europejską dotyczący poradnictwa 

zawodowego. „Wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych 

z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery na każdym etapie 

swojego życia”.  

10. Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę 

Ministrów 8 lipca 2003r. jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie zasobów 

informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwoju zasobów doradczych.  

 

 

 

 

 

 

 

 



II. CELE OGÓLNE PROGRAMU  

 

1. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, świadomego 

wyboru szkoły wyższej, kursów zawodowych, zawodu, zakładu pracy.  

2. Pomaganie uczniom w reorientacji zawodowej w przypadku stwierdzenia 

niewłaściwego wyboru zawodu.  

3. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrycie 

zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod 

kątem predyspozycji do wykonywania wybranego zawodu.  

4. Rozwijanie w uczniach świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności 

do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych  

i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność).  

5. Rozwijanie świadomości zawodowej.  

6. Kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy  

w grupie i autoprezentacji.  

7. Rozwijanie umiejętności samooceny i możliwości wykorzystania tej umiejętności, 

wyrabianie szacunku dla samego siebie.  

8. Nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących 

poszukiwaniu pracy.  

9. Poznanie rynku pracy.  

 

III. OBSZARY DZIAŁANIA I CLE SZCZEGÓŁOWE  

 

1. Zadania Rady Pedagogicznej 

 

 Utworzenie i zapewnienie ciągłości działań systemu doradztwa. 

 Współpraca przy realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi 

zawodowej, zawartej w programie. 

 Współpraca z Instytucjami rynku pracy. 

 Dokształcanie nauczycieli w celu podnoszenia kompetencji zawodowych. 

 

      2.        Praca z uczniem 

 

POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – klasy I 

 Zajęcia integracyjne. 

 Komunikacja interpersonalna. 

 Sposoby dokumentowania swoich osiągnięć i dowodów rozwoju e-portfolio. 

 Czynniki wpływające na wybór dalszej drogi życiowej. 

 Moje mocne i słabe strony. 

 Pragnienia i cele życiowe. 

 Wiem, umiem, jaki/jaka jestem. 

 Wpływ wartości na życie zawodowe. 

 Planowanie ścieżki kariery zawodowej. 

 

 

 

 

 

 

  



ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – klasy II 

 Lista zawodów, stanowisk pracy- zawody przyszłości 

 Charakterystyka poszczególnych zawodów. 

 Praca i kształcenie w UE 

 Przewodnik po świecie pracy 

 Moja firma 

 Funkcjonowanie rynku pracy, mechanizmy rynku pracy 

 Planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej. 

 

RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – klasy III 

 Dalsze planowanie ścieżki edukacyjnej. 

 Uczestnictwo w Targach Edukacji, wycieczki do zakładów pracy. 

 Praca i kształcenie w UE. 

 Aktywne metody poszukiwania pracy. 

 Dzień Przedsiębiorczości. 

 

PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI 

EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH  - klasy IV 

 Planowanie ścieżki zawodowej. 

 Redagowanie dokumentów aplikacyjnych - CV, listu motywacyjnego. 

 Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja. 

 Jak szukać pracy? 

 Aktywny na rynku pracy- aktywne metody poszukiwania pracy. 

 Uczestnictwo w Targach Pracy, Targach Edukacji, Dniu Przedsiębiorczości, stażach. 

 Spotkania z przedstawicielami PIP, przedstawicielami różnych zawodów. 

 Prezentacje uczelni wyższych. 

 Prawo pracy. 

 

3. Praca z rodzicami 

 

 Prezentacja założeń szkolnej pracy informacyjno- doradczej na rzecz uczniów. 

 Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej. 

 Indywidualne porady dla rodziców, którzy mają problemy- zdrowotne, emocjonalne, 

decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp. 

 Podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi.  

 Doskonalenie umiejętności wychowawczych.  

 Wypracowanie form wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej.  

 

4. Współpraca z nauczycielami 

 

 Wsparcie i pomoc w pracy wychowawczej.  

 Lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły 

i rynku pracy.  

 Nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.  

 

 

 

 



IV.  METODY I FORMY ODDZIAŁYWAŃ 

 

Metody pracy: 

 pogadanki, 

 lekcje zawodoznawcze, 

 warsztaty, 

 wycieczki, 

 staże, 

 spotkania z przedstawicielami różnych instytucji, 

 ankiety. 

 

 

Formy działań realizowanych w ramach doradztwa zawodowego: 

 informacja edukacyjno- zawodowa, 

 poradnictwo indywidualne, 

 poradnictwo grupowe, 

 rynek pracy, 

 diagnoza zapotrzebowania na działania doradcze. 

 

V.  PLAN REALIZACJI  

 

 

 

Lp. 

 

 

Przedsięwzięcie 

Formy  

i metody 

realizacji 

 

Termin 

Osoba 

odpowiedzialna 

 

 

Uczestnicy 

 

1. 1

. 

Zapoznanie Rady 

Pedagogicznej z 

Wewnątrzszkolnym 

programem  

doradztwa 

zawodowego. 

 

Prelekcja na 

spotkaniu RP 

 

X 2018r. Zespół do spraw  

doradztwa  

zawodowego  

 

Rada 

pedagogiczna 

 

2. 2

. 

Zapoznanie rodziców  

z wewnątrzszkolnym 

programem  

doradztwa 

zawodowego.  

Informacja na  

spotkaniu  

z rodzicami  

 

XII 2018r. Wychowawcy  

 

Rodzice  

 

3. 3

. 

Indywidualne porady 

dla rodziców  

i uczniów, którzy mają  

problemy- zdrowotne, 

emocjonalne, 

decyzyjne,  

intelektualne, rodzinne 

itp.  

Indywidualne  

spotkania  

 

Zgodnie z 

potrzebami 

Pedagog, 

Szkolny, 

doradca 

zawodowy, 

doradca 

zawodowy  

z PPP 

 

Uczniowie, 

rodzice  

 

4. 1

. 

Rozszerzenie 

funkcjonalności 

szkolnej strony 

internetowej  

o zakładkę doradztwa 

zawodowego. 

 

 

Dodanie do 

szkolnej strony 

internetowej 

zakładki 

doradztwa 

zawodowego 

Pierwszy 

semestr 

Administrator 

szkolnej strony 

internetowej 

Społeczność 

szkolna 



5. 2

. 

Lekcje prowadzone  

przez wychowawcę  

z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

Zajęcia z 

wychowawcą 

Zgodne  

z harmono-

gramem  

Wychowawcy  Wszyscy 

uczniowie 

6.  Lekcje  z podstaw 

przedsiębiorczości. 

Realizacja 

poszczegól-

nych tematów 

na zajęciach   

z podstaw 

przedsiębior-

czości 

Zgodne  

z harmono-

gramem  

Nauczyciele 

podstaw 

przedsiębior-

czości 

Wszyscy 

uczniowie 

7.  Lekcje informatyki. Realizacja 

poszczegól-

nych tematów 

na zajęciach  

informatyki 

Zgodne  

z harmono-

gramem  

Nauczyciele 

informatyki 

Wszyscy 

uczniowie 

8.  Zajęcia z doradcą 

zawodowym. 

 

Lekcje z 

doradztwa 

zawodowego 

zgodnie z 

treściami 

programo-

wymi 

Zgodne  

z harmono-

gramem  

Pedagog 

szkolny, 

doradca 

zawodowy 

Wszyscy 

uczniowie 

9.  Realizacja tematów  

z zakresu doradztwa 

zawodowego na 

przedmiotach 

zawodowych zgodnie 

z treściami 

programowymi. 

Przedmioty 

zawodowe 

Zgodne  

z harmono-

gramem  

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

zawodowych 

Wszyscy 

uczniowie 

10.  Umożliwienie 

uczniom udziału w 

zajęciach 

warsztatowych w 

Centrum Informacji i 

Planowania Kariery 

Zawodowej w Lesznie. 

Zajęcia 

warsztatowe 

"Wejście 

absolwenta na 

rynek pracy" 

XI 2018r. Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Uczniowie  

IV klas  

11.  Uczestnictwo w 

targach edukacyjnych. 

Targi 

edukacyjne 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy  Wszyscy 

uczniowie 

12.  Badanie losów 

absolwentów. 

Ankiety  IX/X Zespół 

zadaniowy 

Absolwenci  

13.  Umożliwienie 

uczestnictwa  

w Targach Pracy, 

wycieczkach do  

zakładów pracy.  

 

Targi pracy, 

wycieczki 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy, 

Nauczyciele, 

pedagog  

 

Wszyscy 

uczniowie 

14.  Aktywne metody 

poszukiwania pracy. 

Zajęcia z 

wychowawcą 

oraz 

przedstawi-

cielem UP 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy  

 

Wszyscy 

uczniowie 



15.  Współpraca z komórką 

doradztwa 

zawodowego 

działającego przy 

Zespole Szkół 

Technicznych 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego w 

Lesznie. 

Indywidualne, 

grupowe 

spotkania z 

doradcami 

zawodowymi 

 

Zgodnie z 

potrzebami  

Wychowawcy, 

Szkolny doradca 

zawodowy 

Wszyscy 

uczniowie 

16.  Udział w dniach 

przedsiębiorczości. 

Tygodniowe 

laboratoria 

 

Zgodne z 

harmono-

gramem 

Wychowawcy,  

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

kierownik 

kształcenia 

praktycznego 

Uczniowie  

III klas 

17.  Współpraca z 

Politechniką 

Poznańską. 

Tygodniowe 

zajęcia 

laboratoryjne 

w pracowniach 

Politechniki 

Poznańskiej w 

ramach 

projektu „Czas 

zawodowców 

BIS” 

Zgodne z 

harmono-

gramem  

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

kierownik 

kształcenia 

praktycznego 

Uczniowie  

III i IV klas 

18.  Płatne staże. Płatne staże w 

wyspecjalizo-

wanych 

firmach  

o kierunku,  

w którym 

kształci się 

uczeń 

Cały rok 

kalenda-

rzowy 

(do zreali-

zowania 

150 godzin 

przez 

każdego 

uczestnika) 

Wychowawcy, 

kierownik 

kształcenia 

praktycznego, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

Uczniowie  

III i IV klas 

19.  Współpraca z firmą 

Werner Kenkel. 

Comiesięczne 

staże 

technologiczne 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

Uczniowie TOR 

 

20.  Umożliwienie 

uczelniom wyższym 

prezentacji w szkole. 

 

Spotkania  

z przedstawi-

cielami  

uczelni 

wyższych  

Cały rok 

szkolny 

Dyrektor,  

pedagog szkoły,  

wychowawcy  

Uczniowie 

 IV klas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. SPOSOBY REALIZACJI  DZIAŁAŃ:  

 

 lekcje wychowawcze, 

 lekcje przedmiotowe,  

 zastępstwa,  

 zajęcia pozalekcyjne,  

 porady indywidualne,  

 szkolenia, 

 zajęcia warsztatowe, 

 konkursy, 

 spotkania z rodzicami, 

 wycieczki zapoznawcze, 

 targi edukacyjne, 

 spotkania z przedstawicielami zawodów, 

 kwestionariusze. 

 

Działania doradcze, realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa.  

 

VII. EWALUACJA  

 

1. Badanie losów absolwentów. 

2. Modyfikowanie stosowanych form pracy. 

3. Wymiana dobrej praktyki pedagogicznej.  

4. Obserwacja własna zajęć grypowych i indywidualnych. 

5. Sprawozdanie z realizacji Wewnątrzszkolnego System Doradztwa Zawodowego.  

 

 

Opracował zespół doradztwa zawodowego:  

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

Data: 

 

…………………………………………… 

                                                                          Zatwierdzone przez Radę Rodziców:  

…................................................................. 

                      Data: 

……….…………………………………… 

Zatwierdzone przez dyrektora szkoły:  

 

……………………………………… 

 

Data: 

 

……………………………………….. 


