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1. Podstawa prawna programu – akty prawne 
 

 

 Na podstawie art. 47 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. póz. 996, 1000 i 1290) 

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

2. Założenia programu 
 

Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego zakłada, że: 

 wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencje decyzji podejmowanych na 

przestrzeni wielu lat życia, 

 na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki intelektualne, emocjonalne i zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia rodziny oraz wpływ 

środowiska, preferencje zawodowe wywodzą sie z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają sie wraz z upływem czasu, 

 prowadzona jest indywidualna i grupowa praca z uczniami,  

 działania zawodoznawcze są planowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły, 

 uczniowie wraz z opiekunami portalu szkoły są włączani do tworzenia bazy informacyjnej w szkole. 

 

3. Cele programu – cele ogólne 
1. Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego.  

 

2. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrywanie zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu 

pod kątem predyspozycji do wykonywania różnych zawodów.  

 

3. Rozwijanie umiejętności samooceny i możliwości wykorzystania tej umiejętności.  

 

4. Wskazanie i zrozumienie znaczenia stanu zdrowia i warunków psychofizycznych w związku z wymaganiami do pracy  

w konkretnym zawodzie.  

 

5. Wyposażenie uczniów w wiedzę o interesujących ich zawodach, o czynnościach i warunkach pracy dla konkretnego zawodu.  
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6. Kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, mocnych i słabych stron.  

 

7. Kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie i autoprezentacji.  

 

8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez wyłonienie pozytywnych stron osobowości.  

 

9. Rozwijanie świadomości zawodowej.  

 

10. Zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa, systemami naboru do szkół wyższych.  

 

11. Wskazanie dróg dalszego kształcenia.  

 

12. 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. 
 

4. Cele szczegółowe 
I. Cele z zakresu postaw i zachowań uczniów:  

 przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej,  

 rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,  

 kształcenie nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu,  

 kształtowanie postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości,  

 kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, 

 przygotowanie do nabywania kompetencji społecznych, które przygotowują do konstruktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym. 

II. Cele z zakresu kształtowania umiejętności uczniów:  

 planowania przyszłości zawodowej,  

 organizowania działań swoich i zespołu (praca w grupie),  

 przygotowanie dokumentów związanych z pracą zawodową.  

III. Cele zakresu przyrostu wiedzy uczniów:  

 poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach, 

 poznanie kryteriów przyjęć na poszczególne uczelnie, 

  poznanie przeciwwskazań i wymagań zawodów, 

 poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentacji związanej z pracą. 
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5. Metody, techniki i formy pracy 
 Pogadanki 

 Warsztaty 

 Lekcje wychowawcze 

 Szkolny punkt konsultacyjny 

 Wykorzystanie artykułów prasowych i materiałów z Internetu. 

 Testy i kwestionariusze 

 

6. Scenariusze i konspekty 

 
Scenariusze i konspekty do zajęć zawarte są w Pakiecie „Kariera na Maksa” (dostępne w gabinecie pedagoga szkolnego).  

 

7. Dostępne materiały edukacyjne i zasady ich udostępniania 
 
W GABINECIE SZKOLNEGO PEDAGOGA SZKOLNEGO DO DYSPOZYCJI SĄ: 

- Informator dla maturzystów 

- Informacje o zawodach 

- Ulotki i broszury poszczególnych uczelni wyższych 

- Pakiet „Kariera na Maksa” – narzędzia szkolnego doradcy zawodowego 

 

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ DO DYSPOZYCJI SĄ: 

- Dodatek do Gazety Wyborczej – PRACA 

- Informator dla maturzystów 

- Informator – Studia Uniwersytecki w Wielkiej Brytanii 

- teczki informacji o zawodach (20 teczek) 

- płyty CD: Gdzie i jak szukać pracy, Planowanie kariery czyli jak wybrać zawód, kalejdoskop zawodów, Piramida Kariery 2, Indywidualny Planer Kariery 

 

INTERNET: 

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl 

http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl 

www.informator.kuratorium.krakow.pl  

www.ore.edu.pl(podstawa programowa)  

www.ohpdlaszkoly.pl(opisy i filmy o zawodach)  

ww.koweziu.edu.pl (kwalifikacje, program nauczania, przewodnik po zawodach)  

www.euroguidance.pl  

www.wybieramzawod.pl  

www.pociagdokariery.pl  
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8. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego 
 

L.p. Zdania główne 

 

Sposób realizacji 

 

Osoby 

odpowiedzialne 

 

Czas 

realizacji 

 

KLASY I 

1. POZNAWANIE 

WŁASNYCH 

ZASOBÓW 

 

1. Analizowanie własnych zasobów (zainteresowania, zdolności, 

uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście 

planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

2. Określenie własnego system wartości, w tym wartości związanych z 

pracą i etyką zawodową.  

3. Sporządzenie listu motywacyjnego. 

4. Przeprowadzenie zajęć z zakresu skutecznego porozumiewania się  

z innymi: 

a) Poziom werbalny i niewerbalny komunikacji międzyludzkiej. 

b) Bariery komunikacyjne. 

c) Sposoby poprawy efektywności komunikacji. 

d) Umiejętności negocjacyjne; techniki negocjacji. 

5. Przeprowadzenie zajęć o następującej tematyce: 

a) Dokąd zmierzamy? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju 

osobistego. 

b) Poszukiwanie własnego JA. Co udało mi się osiągnąć? 

c) Pasja a sukces zawodowy. 

d) Rola wykształcenia w dzisiejszym świecie. 

Uczeń: 

1. rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie 

wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu 

ścieżki edukacyjno-zawodowej;  

 

 

 

Wychowawcy 

klas/ Pedagog 

szkolny 

 

Zajęcia 

artystyczne 

Nauczyciel 

wychowania do 

życia w rodzinie 

 

 

 

Nauczyciel 

wychowania do 

życia w rodzinie 

 

 

 

 

wszyscy 

nauczyciele/ 

pedagog szkolny 

W ciągu roku 
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KLASY II  

1. POZNANIE 

ŚWIATA 

ZAWODÓW  

I RYNKU PRACY 

1. Przeprowadzenie zajęć o następującej tematyce: 

Rynek pracy. 

Poszukiwanie pracy. 

Dokumenty aplikacyjne. 

Rozmowa kwalifikacyjna. 

Zatrudnienie. 

Bezrobocie. 

Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej. 

Uczeń:  

1. analizuje informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach 

pracy oraz możliwościach ich uzyskiwania w kontekście wyborów 

edukacyjno-zawodowych;  

2.  konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami  

i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy; 

4. określa znaczenie i wskazuje możliwości realizacji różnych form 

aktywizacji zawodowej; 

5. sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie  

z wymaganiami pracodawców; 

6. przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Nauczyciel 

przedsiębiorczości 
 

 

 

 

 

 

 

Doradca 

zawodowy 

 

W ciągu roku 

KLASA III 

2. PLANOWANIE 

WŁASNEGO 

ROZWOJU  

I PODEJMOWANIE 

DECYZJI 

EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH  

Uczeń:  

1. zdobywa kompetencje społeczne, które przygotowują do 

uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym w oparciu o znajomość 

pojęć i struktur społecznych; 

2. wie na czym polega Internetowa Rejestracja Kandydatów; 

3. zna kryteria rekrutacji na uczelniach wyższych; 

4. ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania 

ścieżki edukacyjno-zawodowej;  

5. 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;  

6.  dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie  

z posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi. 

Pedagog 

szkolny/wychow

awcy klas 

 

 

W ciągu roku 
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 Procedura badania efektywności programu  - ewaluacja 

Oceny efektów realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa-zawodowego, obok bieżącego monitorowania oraz samooceny przeprowadzonej przez zainteresowane 

podmioty, dokonuje się w trakcie posiedzeń rady pedagogicznej, podsumowujących pracę w pierwszym i drugim półroczu roku szkolnego.  

Przebieg działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego będzie na bieżąco sprawdzany, a pozyskane informacje wykorzystywane do zgłaszania uwag do programu. 

Ewaluacja w szkole obejmuje: 

- rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami i rodzicami; 

- konsultacje z dyrekcją szkoły, wychowawcami oraz nauczycielami; 

- obserwacje uczniów podczas zajęć z doradztwa zawodowego; 

- wnioski zgłaszane przez uczniów po zajęciach z doradztwa zawodowego. 

Podstawę dla formułowania ocen realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego stanowią narzędzia stosowane w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy: 

sprawozdania z realizacji planów, analizy, dane statystyczne, obserwacje, zapisy w dokumentacji, wnioski, zgłoszone innowacje i projekty działań, programy oraz scenariusze. 

 


