
1 

 

 

SZKOLNY PROGRAM  

DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 na rok szkolny 2016/2017 

 

 Publiczne  Gimnazjum im. Stefana Wyszyńskiego  

w Leśnej Podlaskiej  

 

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 14 września 2016 r. 

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu  15  września  2016 r. 

 

 

 

 



2 

 

 

1. Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  ( Dz. U. z  2015 r. poz. 2156) zobowiązująca placówki oświatowe do przygotowania 

uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia   

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół wprowadzające funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanego we współpracy z poradniami 

psychologiczno- zawodowymi.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r.w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania 

publicznych placówek kształcenia ustawicznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2003 r. 

nr 132 poz. 1225).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532). 

 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.  

2. Założenia Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego. 

  Szkolny Program Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów 

do świadomego wyboru zawodu i kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego. Program określa cele szkolnego doradztwa zawodowego, a także role 

i zadania nauczycieli, wychowawców, psychologa szkolnego, formy, metody i sposób realizacji zadań oraz oczekiwane efekty. 

 

3.   Cele główne szkolnego doradztwa zawodowego: 

 przygotowanie uczniów do świadomego i umiejętnego planowania kariery zawodowej, 

 wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny,  
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 pomoc uczniom w poznaniu interesujących dla nich zawodów, 

 zapoznanie ze strukturą szkolnictwa. 

4.  Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego: 

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

 systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia.  

 udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom, 

 prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej, 

 wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach zmierzających do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 

i zawodowych.  

 współpraca z różnymi instytucjami wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego,  np.: Mobilne Centrum Informacji 

Zawodowej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,  

  współpraca wszystkich pracowników szkoły w ramach realizacji w/w zadań. 

5.  Zadania szczegółowe: 

a) w zakresie pracy z uczniami: 

 wdrażanie uczniów do samopoznania 

 kształcenie umiejętności oceny swoich mocnych i słabych stron 

 konfrontacja samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów 

  planowanie kariery zawodowej 

 pokonywanie barier emocjonalnych, stresu  

  rozszerzanie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy  

  poznawanie lokalnego rynku pracy  

  poznanie możliwości dalszego kształcenia 
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b) w zakresie pracy z rodzicami:  

 podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi 

 doskonalenie umiejętności wychowawczych 

 wypracowanie form wspierania uczniów w wyborze ich dalszej drogi życiowej 

 pozyskanie informacji o zawodach, aktualnych trendach na rynku pracy, możliwościach kształcenia 

 zapoznanie z problematyką wyboru zawodu  

c) w zakresie współpracy z nauczycielami: 

 uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej 

 lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów i ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy 

 uświadomienie konieczności wplatania w treści przedmiotowe problematyki wyboru zawodu 

 nakreślenie dalszego kierunku pracy z uczniami i rodzicami 

6. Zadania należące do doradcy zawodowego/psychologa szkolnego w szkole:  

 systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia 

 i kariery zawodowej 

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

  prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej 

  koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę 

  współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego 

 wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

 

7. Zadania podejmowane przez wychowawców i nauczycieli przedmiotowych w ramach doradztwa zawodowego obejmują:  

 diagnozowanie zapotrzebowanie uczniów na informacje 

 udostępnianie informacji o charakterze edukacyjnym i zawodowym, właściwych dla danego poziomu kształcenia 
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 współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa, przede wszystkim z doradcą zawodowym ( psychologiem 

szkolnym) w celu tworzenia jednolitego frontu oddziaływań doradczych i wykorzystywania materiałów do prowadzenia zajęć 

 przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru zawodu  

 uświadomienie uczniom wartości pracy i konieczności rozwoju zawodowego 

 zapoznanie uczniów z systemem poradnictwa zawodowego  

 wyzwalanie ich aktywności w kierunku samopoznania i samooceny  

 wzmacnianie i rozwijanie mocnych stron uczniów 

 zapoznanie uczniów z informacjami o zawodach 

 

8. Zakres treści realizowanych w poszczególnych klasach. 

Klasa I 

Poznawanie siebie, badanie preferencji – zbieranie informacji o sobie 

 

W obszarze tym realizuje się następującą tematykę: realizm w ocenie własnych zdolności i możliwości, system wartości funkcjonujący  

w poszczególnych sferach życia, zainteresowania i kierunki aktywności, ocena stanu zdrowotnego. 

 Promocja doradztwa zawodowego   

 Samopoznanie: mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, wartości, cechy osobowości 

 Uczenie się podstawą zdobywania wiedzy ( style poznawcze, techniki uczenia się) 

 Komunikacja interpersonalna 
Tematyka zajęć:  

 Moje zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje. 

 Jaki jestem? - mój temperament, charakter. 

 Stan zdrowia i jego wpływ na wybór zawodu. 

 Moje osiągnięcia w nauce. 
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 Moje kompetencje osobowe. 

 Moje aspiracje, dążenia, ambicje. 

 Problematyka motywacji. 

Przewidywane osiągnięcia  

Uczeń: 

 potrafi określić swoje predyspozycje i uzdolnienia,  

 potrafi określić swoje zainteresowania i ich znaczenie przy wyborze zawodu,  

 potrafi określić swoje mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla własnego rozwoju,  

 poznaje swoją osobowość, ma świadomość znaczenia osobowości przy wyborze zawodu,  

 umie określić własne aspiracje, ambicje i dążenia,  

 zna znaczenie wymagań zdrowotnych do wykonywania określonego zawodu,  

 rozumie, jak ważne dla własnego rozwoju teraźniejszego i przyszłego jest ciągłe kształcenie i doskonalenie,  

 ma świadomość znaczenia umiejętności interpersonalnych,  

  zna problematykę motywacji.   
  

Klasa II 

Poznawanie świata zawodów  - zbieranie informacji o zawodach 

W obszarze tym realizuje się tematy : charakterystyka poszczególnych zawodów, przygotowanie do roli pracownika, zawody przyszłości, 

oczekiwania pracodawców. 

 Świat zawodów ( wymagania, kwalifikacje, charakterystyka, możliwości kształcenia) 

 Charakterystyka rynku pracy, zawody przyszłości 

 Planowanie ścieżki kariery zawodowej, preferencje zawodowe 

 
Tematyka zajęć:  

 Charakterystyka zawodów (głównie z lokalnego rynku). 

 Moje predyspozycje zawodowe. 
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 Moja kariera zawodowa. 

 Ja wobec zmian na rynku pracy. 

 Rynek pracy. 

 Zawody przyszłości. 

 Autoprezentacja, czyli moc pierwszego wrażenia. 

Przewidywane osiągnięcia  

Uczeń: 

 zna podstawowe podziały zawodów,  

 zna wymagania, środowisko pracy i czynności interesujących go zawodów,  

 orientuje się w szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach,  

 wie gdzie może się kształcić aby wykonywać dany zawód,  

 potrafi skorzystać z wybranego przez siebie źródła informacji dotyczącego dalszego kształcenia 

 zna swoje preferencje zawodowe 

Klasa III 

Podejmowanie decyzji edukacyjno - zawodowych – zbieranie informacji o ścieżkach edukacyjnych i rynku pracy 

W obszarze tym realizuje się następującą tematykę: zapoznanie z systemem oświaty, planowanie własnych działań, umiejętność podejmowania 

decyzji, gdzie i jak poszukiwać informacji o możliwości dalszej edukacji oraz o przyszłej pracy 

 Planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej  

 Oferta szkół ponadgimnazjalnych 

  Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 

  Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (stres, bezrobocie) 

 
Tematyka zajęć:  

 Źródła informacji o ofercie edukacyjnej. Charakterystyka poszczególnych typów szkół. 

 Analiza programów kształcenia w szkołach średnich. 

 Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych, harmonogram rekrutacji. 
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 Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów. 

 Ostateczny wybór szkoły. 

 Dokumenty - podanie, list motywacyjny, cv. 

 Problem bezrobocia. Jak szukać pracy? 

 Przewidywane osiągnięcia  

Uczeń: 

 posiada orientację w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego,  

 rozumie potrzebę i konieczność dalszego kształcenia,  

 zna zasady rządzące podejmowaniem decyzji 

 zna źródła informacji o ofertach edukacyjnych,  

 rozumie potrzebę, konieczność dalszego kształcenia, 

 wie, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, 

 potrafi zredagować podstawowe teksty urzędowe, 

 ma świadomość problemu bezrobocia,  

 zna źródła informacji o ofertach pracy. 

 

9. Zakres poradnictwa indywidualnego: 

 wszechstronna diagnoza uczniów w zakresie ich predyspozycji zawodowych,  możliwości intelektualnych i cech osobowościowych, 

  udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom, 

  kierowanie uczniów w szczególnych przypadkach do specjalistów.  

 

10.  Formy realizacji doradztwa zawodowego: 

 informacja edukacyjno - doradcza,  

 poradnictwo indywidualne, 

 poradnictwo grupowe. 
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11.  Metody stosowane w ramach doradztwa zawodowego:  

pogadanki, wykłady, warsztaty, lekcje zawodoznawcze, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi i przedstawicielami zawodów, indywidualne 

rozmowy doradcze, spotkania informacyjne, filmy, ankiety, kwestionariusze 

12. Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym: 

 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Białej Podlaskiej, 

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, 

  Szkoły Ponadgimnazjalne, 

 Urząd Gminy Leśna Podlaska, 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Leśnej Podlaskiej, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej. 

 

13. Harmonogram działań edukacyjno - zawodowych w roku szkolnym 2016/2017 

L.p. 
 

Zadania i formy realizacji 

 

Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

1. Opracowanie planu działań zawodoznawczych na nowy rok szkolny. Psycholog szkolny 

nauczyciel j. polskiego 

wrzesień 

2. Realizacja tematyki zawodoznawczej w poszczególnych klasach  (w oparciu o treści 

Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego). 

Wychowawcy klas 

Psycholog szkolny 

w ciągu roku 

3. Warsztaty zawodoznawcze dla klas III realizowane przez doradców zawodowych 

z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białej Podlaskiej 

Psycholog szkolny II semestr 

4. Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla rodziców uczniów klas trzecich. 

Uświadomienie rodzicom ich wpływu na decyzje edukacyjno - zawodowe ich dzieci 

(rodzic jako pierwszy doradca zawodowy swego dziecka).  

Psycholog szkolny II semestr 

5. Prezentacja filmów edukacyjno – zawodoznawczych ze strony KOWEZiU i innych       

na lekcjach wychowawczych. 

Wychowawcy klas w ciągu roku 
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6. Realizacja tematyki zawodoznawczej na lekcjach przedmiotowych, m. in.: wiedza 

o społeczeństwie, język polski, informatyka . 

Nauczyciele przedmiotów według programów 

nauczania 

7. Zapoznanie uczniów z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, organizowanie 

spotkań z przedstawicielami szkół, udział w dniach otwartych, wycieczki mające 

na celu poznanie infrastruktury wybranych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. 

Dyrektor szkoły 

Wychowawcy 

w ciągu roku 

8. Konsultacje indywidualne dla uczniów chcących zdiagnozować swoje możliwości 

intelektualne, predyspozycje zawodowe i osobowościowe  

Psycholog szkolny w ciągu roku 

9. Rozpropagowanie wśród uczniów komputerowej gry diagnostycznej powstałej 

w ramach projektu Poradnik pozytywnego myślenia. 

Psycholog szkolny  

10. Indywidualna praca z uczniami i rodzicami, którzy mogą mieć problemy z wyborem 

szkoły i zawodu (problemy zdrowotne, upośledzenie umysłowe) Współpraca z PPP. 

Psycholog szkolny w miarę potrzeb 

11. Gromadzenie i udostępnianie nauczycielom scenariuszy lekcji, ankiet, artykułów, kart 

pracy z zakresu zawodoznawstwa w ramach   Szkolnego Centrum Informacji 

Zawodowej w bibliotece. 

Psycholog szkolny 

Nauczyciel bibliotekarz 

w ciągu roku 

12. Badanie losów absolwentów. Wychowawcy wrzesień następnego roku 

13.  Organizacja spotkań z absolwentami/ rodzicami/ mieszkańcami gminy wykonującymi 

ciekawe zawody. 

Psycholog szkolny  

Nauczyciel j. polskiego 

w ciągu roku 

14. Współpraca z PUP, UG Leśna Podlaska, Gminną Biblioteką Publiczną w Leśnej 

Podlaskiej (warsztaty –  np.: Jak założyć działalność gospodarczą?;  rejestracja 

w PUP). 

Psycholog szkolny  

Nauczyciel j. polskiego 

listopad - grudzień 
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14.  Monitoring i ewaluacja 

Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa jest niezbędna, aby działania doradcy zawodowego były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów 

Gimnazjum im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Leśnej Podlaskiej.  W tym celu potrzebne będzie: 

▪ śledzenie losów absolwentów,  

▪  obserwacja własna zajęć grupowych i indywidualnych,  

▪  sprawozdanie z realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.  

             Opracowanie: Anetta Mąka 

               Anna Czeczko 


