
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 1 

 w Kędzierzynie-Koźlu

Podstawa prawna:

• Ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego.

Rozdział 1

Cele ogólne doradztwa zawodowego

1. Doradztwo zawodowe prowadzone w Technikum nr 1 polega na wspieraniu 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.

 2. Doradztwo zawodowe w szkołach jest realizowane w poniższych formach:

1) w formie preorientacji zawodowej w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych;

2) orientacji zawodowej w klasach I-VI szkoły podstawowej;

3) doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej;

4) doradztwa zawodowego w szkole ponadpodstawowej.

3. Doradztwa zawodowe realizowane jest :

1) w klasach ponadpodstawowych 10 godzin w cyklu kształcenia;

2) w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) na zajęciach przedmiotowych;

4) na zajęciach z wychowawcą.

Powyższe formy realizacji doradztwa zawodowego stanowią podstawę do opracowania spójnego 

programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny.  
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Rozdział 2

Cele szczegółowe doradztwa zawodowego

1. Doradztwo zawodowe w klasach szkoły ponadpodstawowej ma na celu przygotowanie uczniów do:

1) sporządzania bilansu własnych zasobów (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia) na podstawie dokonanej autoanalizy;

2) prowadzenia analizy informacji o lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz zasadach na 

nim obowiązujących w kontekście wyborów zawodowych;

3) korzystania ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego 

formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;

4) dokonywania wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami 

i celami;

5) rozumienia korzyści wynikających z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym 

i zawodowym;

6) przygotowania do sporządzania aplikacji zawodowej, umiejętności prowadzenia rozmów 

kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami;

Rozdział 3

Organizacja doradztwa zawodowego w szkole

1. Za organizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor szkoły.  

2.  Do zadań doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane 

                z realizacją doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII szkoły      

podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum; 

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami, psychologami lub pedagogami, programu rocznego doradztwa zawodowego 

oraz koordynacja jego realizacji;

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, psychologów lub pedagogów,       

w zakresie realizacji działań określonych w tym programie;

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym  

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 
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dla danego poziomu kształcenia;

6) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

7) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów               

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9) wspieranie rodziców w działaniach doradczych, udostępnianie informacji i materiałów do 

pracy z własnym dzieckiem;

10) planowanie i prowadzenie w ramach Wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli form 

szkoleniowych dla rady pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych;

11) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w planowaniu 

kariery zawodowej;

12) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;

13) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, 

wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;

14) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria 

oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – 

pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia 

zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające 

pracodawców itp.;

15) stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie 

i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla 

uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje 

multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);

16) stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa 

zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji 

o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych 

z doradztwem zawodowym);

17) prowadzenie ewaluacji podejmowanych działań oraz efektywności i funkcjonalności 

systemu doradztwa zawodowego w szkole.
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3.  W ramach doradztwa zawodowego prowadzone są następujące działania:

1) indywidualne spotkania doradcze z uczniami i ich rodzicami;

2) podejmowanie tematyki związanej z planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej podczas godzin 

wychowawczych;

3) spotkania z rodzicami służące przygotowaniu ich do wspierania dzieci w projektowaniu przyszłej 

kariery zawodowej;

4) wizyty w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach;

5) udział uczniów w dniach otwartych, targach szkół, dniach kariery;

6) organizacja projektów edukacyjnych, konkursów szkolnych, dni talentów i innych wydarzeń 

szkolnych nastawionych na poznawanie i prezentowanie uczniowskich uzdolnień   i zainteresowań;  

7) uczestnictwo uczniów w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych;

8) współpraca ze szkołami wyższego szczebla, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi                  

i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju uczniów;

9) rozwijanie szkolnych zasobów informacji i wiedzy o świecie zawodów i sposobach odkrywania 

własnych predyspozycji i zainteresowań;

10) udzielanie wsparcia w podejmowaniu tematyki związanej z doradztwem nauczycielom pracującym 

w szkole;

11) badanie losów absolwentów szkoły.

Rozdział 4

Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności

1.  Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:

1) szkolnego doradcy zawodowego;

2) wychowawców;

3) nauczycieli przedmiotu;

4) pedagoga szkolnego;

5) psychologa szkolnego;

6) nauczycieli bibliotekarzy;

7) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni psychologiczno-

pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji zawodowej);

8) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-

edukacyjnych.
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2. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie, nauczyciele oraz 

rodzice.

3. W klasach technikum na lekcjach przedmiotowych, wychowawczych i przedmiotów zawodowych 

realizowane są następujące działania:

a) zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej,

b) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania,                     

samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, 

c) prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły

i zawodu,

d) podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów,

e) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji edukacyjnych i 

zawodowych,

f) prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej:

                - pogłębianie informacji o zawodach,

                - zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego,

                - zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego;

            g) konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,

            h) podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych,

i) indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, zdrowotne,    

emocjonalne, rodzinne.

            j) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

4. Działania o których mowa w pkt 3 realizuje doradca zawodowy, pedagog, psycholog , wychowawcy 

i nauczyciele przedmiotów.
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Rozdział 5

Podmioty współpracujące ze szkołą

1. Podmiotami współpracującymi ze szkołą przy realizacji WSDZ są:

a. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;

 b. Powiatowy Urząd Pracy;

c. Centrum Kształcenia Zawodowego;

 d. Ochotniczy Hufiec Pracy;

e. organizatorzy targów szkół ponadpodstawowych, targów pracy i edukacji;

przedstawiciele szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych;

rodzice;

f. inne osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy zakła-

dów pracy, przedstawiciele zawodów, pracownicy organizacji pozarządowych itd.), absolwenci

szkoły.
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Rozdział 6

Szkolne zasoby z zakresu doradztwa zawodowego

1. Szkoła gromadzi i sukcesywnie poszerza własne zasoby służące realizacji doradztwa za-

wodowego. Są to, m.in.:

1) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego;

2) Opracowywany co roku i zatwierdzany przez dyrektora program realizacji wewnątrzsz-

kolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny;

3) narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych

uczniów;

4) materiały z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego gromadzone w bibliotece: filmy,

scenariusze, plakaty, broszury, publikacje;

5) materiały gromadzone w związku z organizacją wydarzeń, takich jak dni kariery, projek-

ty edukacyjne, spotkania z przedstawicielami świat zawodów itp.

6) zasoby internetowe, w tym zasoby ORE;

7) informacje o losach absolwentów;

8) programy komputerowe;

9) informacje i materiały dostępne w zakładce strony internetowej szkoły.

10) narzędzia do przeprowadzania monitoringu i ewaluacji.
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TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA

TECHNIKÓW

1. Poznanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”);

1.2 ustala obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;

1.3 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.4 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodo-

wych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.5 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predys-

pozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;

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

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 analizuje  informacje o lokalnym,  regionalnym,  krajowym i europejskim rynku pracy

oraz funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych; 

2.2  określa  zawody i  stanowiska  pracy,  dla  których  bazę  stanowią  jego kwalifikacje,  z

uwzględnieniem zawodów przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy;

2.3 porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pra-

cownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w obszarze, w którym

się kształci, oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby

ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika;

2.4 konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami praco-

dawców oraz wymaganiami rynku pracy;

2.5 określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego lub zdobycia za-

trudnienia z wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji zawodowej;

2.6 sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców;

2.7 przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy

kwalifikacyjnej;

2.8 charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz

instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej; 2.9 charakteryzuje
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instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje ryn-

ku pracy.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodo-

wego formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;

3.2 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji

zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji;

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

dowym;

3.4 analizuje możliwości kontynuowania nauki.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki 

edukacyjno-zawodowej;

4.2 sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek 

edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informa-

cji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji;

4.3 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasoba-

mi i określonymi celami zawodowymi.

Warunki i sposoby realizacji programu

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji:

a) podczas grupowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, które są prowadzone przez

doradcę

zawodowego w wymiarze wynikającym z ramowych planów nauczania;

b) podczas

• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

• wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy

z  uczniami;  prowadzonych  przez  doradcę  zawodowego,  nauczycieli  i  wychowawców  

m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą
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i  innych zajęciach,  a  także w formie  indywidualnych  porad i  konsultacji  prowadzonych

przez doradcę zawodowego (lub innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli);

c) podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole

(np. szkolne dni kariery) lub poza nią (np. udział w festiwalu zawodów).

5. Minimalna liczba godzina z doradztwa zawodowego

Typ szkoły: Technikum

 Liczba godzin: Minimum 10 godzin w pięcioletnim cyklu nauczania
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UCHWAŁA NR  ......./2020

RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ nr … w ……........…..

z dnia ........ września 2020 r.

w sprawie opinii dotyczącej Programu doradztwa zawodowego

w ..............................................na rok szkolny ….................

Na podstawie § 4 ust.  4 Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 12 lutego

2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2019 r. poz. 325), uchwala się co na-

stępuje:

§ 1. Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje Program doradztwa zawodowego do realiza-

cji w ZS nr 1 w roku szkolnym 2020/2021, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

            Dyrektor Zespołu Szkół nr ... 

            ...........................................................
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