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Wstęp 

Uczniowie kończący kolejny etap edukacji stają przed wyborem dalszego kształcenia lub wejścia na rynek pracy. Ważne jest wyposażenie 

młodzieży w wiedzę i umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego 

człowieka. Uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje zawodowe, by mógł dokonać prawidłowego wyboru. Proponowane działania 

pozwalają uczniowi na lepsze przyjrzenie się sobie, analizę swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz cech osobowościowych – 

ważnych przy podejmowaniu decyzji. Zajęcia mają dostarczyć młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy pozwalającej na świadomy wybór dalszego 

kształcenia lub/oraz płynne wejście na rynek pracy. 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru 

zawodu, poziomu i kierunku kształcenia oraz poruszania się na rynku pracy. Został opracowany przez doradcę zawodowego w oparciu o 

diagnozę potrzeb uczniów i rodziców oraz rynku pracy. Program realizowany jest wśród uczniów wszystkich klas zarówno technikum jak i 

zasadniczej szkoły zawodowej, jak i słuchaczy szkół dla dorosłych. Zakłada, że doradztwo zawodowe jest długofalowym i wieloetapowym 

procesem obejmującym całokształt działań związanych z udzielaniem pomocy w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej uczniom. Doradztwo 

zawodowe w tym rozumieniu realizowane jest na wszystkich przedmiotach oraz zajęciach dodatkowych a nauczyciele są wspierani przez 

doradcę zawodowego. 

1. Cele WSDZ 

• przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej, 

• wyposażenie uczniów/słuchaczy w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, 

• określeniu własnych/indywidualnych predyspozycji i zainteresowań, 
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• przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

• tworzenie i systematyczna aktualizacja bazy edukacyjno-informacyjnej z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego, 

• gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 

• pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem szkoły i zawodu, 

• współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, 

• współpraca z przedstawicielami szkół średnich i grup zawodowych. 

 
2. Zadania Rady Pedagogicznej 

• Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa – zgodnie ze statutem szkoły. 

• Określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w programie wychowawczym szkoły na każdy rok nauki. 

• Realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów/słuchaczy do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika, zawartych w programie 

wychowawczym szkoły. 
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3. Zakres treści realizowanych w poszczególnych klasach 

 

I. Poznaję siebie. Kompetencje personalne i społeczne w kontekście rozwoju personalnego. 

 

Zagadnienie Cele (uczeń/słuchacz) Sposoby realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Czas 
realizacji 

Wzajemne poznanie się - 

zajęcia integracyjne. 

• integruje się z  grupą, 

• potrafi zaprezentować się, 

Zajęcia warsztatowe, biwak 

integracyjny. 

Wychowawca, 

pedagog, psycholog. 

I semestr 

Obraz własnej osoby. 

Aspiracje, cele, plany. 

• wskazuje czynniki wpływające na samoocenę, 

• wskazuje na związki między samoakceptacją a 

zdolnością do rozwoju, 

• formułuje zadania życiowe, ustala ich hierarchię, 

• precyzuje swoje plany, 

• sporządza plany prowadzące do osiągania 

celów, 

 

Godzina wychowawcza 

Spotkania indywidualne, zajęcia 

warsztatowe 

Wychowawca, 

pedagog, psycholog, 

doradca zawodowy 

I semestr 

Gospodarowanie czasem. • potrafi dokonać analizy swojego dnia i tygodnia, 

• dokonać jego ewaluacji, 

Zajęcia grupowe, godzina 

wychowawcza 

Wychowawca, 

psycholog 

I semestr 

Rozwiązywanie 

problemów i 

podejmowanie decyzji. 

• potrafi prawidłowo formułować problemy, 

• posługiwać się różnymi technikami podczas 

wyszukiwania rozwiązań , ich oceny i wyboru, 

• stosować schematy rozwiązań problemów i 

podejmowania decyzji, 

Zajęcia grupowe, godzina 

wychowawcza 

Wychowawca, 

psycholog 

I semestr 

Techniki komunikacji 

interpersonalnej. 

• potrafi wyjaśnić, na czym polega proces 

komunikacji interpersonalnej, zna jej rodzaje, 

• rozróżnia bariery w komunikacji, 

Zajęcia grupowe, godzina 

wychowawcza 

Wychowawca, 

psycholog 

I semestr 



 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w ZSB nr 1 w Płocku 

 

5 

 

Istota i znaczenie 

asertywności. 

• potrafi rozróżnić rodzaje zachowań, 

• dokonuje oceny stopnia swojej asertywności, 

• wymienia podstawowe prawa asertywności, 

• wyraża własne uczucia i opinie w sposób 

asertywny, 

Godzina wychowawcza, spotkania 

indywidualne, zajęcia 

warsztatowe 

Wychowawca, 

pedagog, psycholog, 

doradca zawodowy,  

II semestr 

Praca w zespole. • wie, co to jest zespół, jakie zasady pracy 

obowiązują w zespole, 

• utożsamia własne cele z celami grupy, 

• rozpoznaje role osób w zespole, odnajduje 

swoją rolę, 

• wymienia podstawowe zasady współpracy lidera 

z zespołem, 

Godzina wychowawcza, spotkania 

indywidualne 

Wychowawca, 

pedagog, psycholog, 

doradca zawodowy, 

nauczyciel 

przedsiębiorczości 

II semestr 

Konflikty i sposoby ich 

rozwiązania. 

• wskazuje negatywne i pozytywne strony 

konfliktu, 

• osiągnąć porozumienie do przyjęcia przez obie 

strony, 

Godzina wychowawcza, spotkania 

indywidualne, zajęcia 

warsztatowe 

Wychowawca, 

pedagog, psycholog, 

doradca zawodowy,  

II semestr 

Analiza swoich mocnych i 

słabych stron. 

• uświadamia sobie swoje mocne i słabe strony, 

• wie, jak wzmacniać słabe strony i wykorzystać 

mocne w planowaniu swojej przyszłości. 

Zajęcia warsztatowe, zajęcia 

indywidualne,  

Wychowawca, 

psycholog, pedagog, 

doradca zawodowy. 

II semestr 

 

II.  Zagadnienia z zakresu rynku pracy 

 

Zagadnienie Cele (uczeń/słuchacz) Sposoby realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Czas 
realizacji 

Funkcjonowanie rynku 

pracy, mechanizmy rynku 

pracy, podmioty na rynku 

• wyjaśnia istotę rynku pracy, 

• identyfikuje podstawowe podmioty rynku pracy 

oraz podaje ich przykłady, 

Godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

zajęcia z przedmiotów 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

I semestr 
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pracy • podaje warunek równowagi na rynku pracy, 

• analizuje strukturę lokalnego rynku pracy, 

zawodowych, praktyczna nauka 

zawodu. 

przedmiotów 

zawodowych, 

Charakterystyka 

zawodów 

• charakteryzuje zawody, w szczególności z 

obszaru kształcenia B (budowlany) i R (rolniczo – 

leśny z ochroną środowiska), 

• rozumie korelacje i podobieństwa między 

zawodami, 

• wie, jakie są możliwości przekwalifikowania się, 

• rozumie pojęcie mobilności zawodowej, 

Godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

zajęcia z przedmiotów 

zawodowych, spotkania 

indywidualne z doradcą, 

praktyczna nauka zawodu. 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

I semestr 

Branże i zawody 

przyszłości 

• rozumie jak funkcjonuje rynek pracy, 

• zna branże i zawody przyszłości, 

• potrafi wskazać drogi, jakimi można zdobyć te 

zawody, 

Godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

Wychowawca, 

doradca zawodowy,  

I semestr 

Zdobywanie pierwszych 

doświadczeń 

zawodowych 

• zna ekonomiczną i psychologiczną wartość 

pracy, 

• rozumie zależności warunkujące uzyskanie 

sukcesu, 

Godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

zajęcia z przedmiotów 

zawodowych, spotkania 

indywidualne z doradcą, 

praktyczna nauka zawodu. 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

I semestr 

Rynek pracy z 

perspektywy 

pracodawców 

• wskazuje rolę pracodawcy na rynku pracy, 

• zna metody i techniki poszukiwania pracy, 

• wie, jakie są zasady poszukiwania pracownika, 

Godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

zajęcia z przedmiotów 

zawodowych, spotkania 

indywidualne z doradcą, 

praktyczna nauka zawodu. 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

II semestr 

Samozatrudniony na 

rynku pracy 

• potrafi wyszczególnić podstawowe plusy i 

minusy samozatrudnienia, 

• ocenia własne możliwości i predyspozycje do 

samozatrudnienia, 

Godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

zajęcia z przedmiotów 

zawodowych, spotkania 

indywidualne z doradcą, 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

II semestr 
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• potrafi rozróżnić motywację osiągnięć od 

motywacji unikania niepowodzeń, 

• rozpatruje możliwości samozatrudnienia na 

lokalnym rynku pracy, 

praktyczna nauka zawodu. 

Możliwości wejścia na 

rynek pracy w krajach 

Unii Europejskiej 

• zna zasady zakładania działalności gospodarczej 

w Unii Europejskiej 

• wie, jakie ma możliwości podjęcia pracy w kraju i 

UE 

Godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

zajęcia z przedmiotów 

zawodowych, spotkania 

indywidualne z doradcą, 

praktyczna nauka zawodu. 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

II semestr 

Odpowiedzialność w 

miejscu pracy 

• potrafi współpracować z innymi, 

• kształcę postawę odpowiedzialności, 

• zna zasady budowania relacji pracownik – 

pracodawca w oparciu o postawę 

odpowiedzialności 

Godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

zajęcia z przedmiotów 

zawodowych, spotkania 

indywidualne z doradcą, 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

II semestr 

 

III. Zagadnienia z zakresu edukacji – planowanie ścieżki edukacyjnej. 

 

Zagadnienie Cele (uczeń/słuchacz) Sposoby realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Czas 
realizacji 

Poznanie różnych 

możliwości planowania 

ścieżki edukacyjnej 

• zna możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej, 

• dostrzega konieczność planowania przyszłości, 

• określa cele krótko- i długoterminowe, 

Godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

zajęcia z przedmiotów 

zawodowych, spotkania 

indywidualne z doradcą, 

praktyczna nauka zawodu. 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

I semestr 
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Alternatywne ścieżki 

nauki zawodu 

• wskazuje inne możliwości dojścia do zdobycia 

zawodu, 

• zna możliwości przekwalifikowania się, 

• wskazuje różnice między kształceniem 

formalnym, nieformalnym, pozaformalnym, 

Godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

zajęcia z przedmiotów 

zawodowych, spotkania 

indywidualne z doradcą, 

praktyczna nauka zawodu. 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

I semestr 

Kształcenie w Unii 

Europejskiej 

• wie, jakie są możliwości kształcenia w krajach 

Unii Europejskiej, 

• rozumie pojęcie Europejskie Ramy 

Kwalifikacyjne i Krajowe Ramy Kwalifikacyjne 

Godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

zajęcia z przedmiotów 

zawodowych, spotkania 

indywidualne z doradcą, 

praktyczna nauka zawodu. 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

I semestr 

Wykorzystanie 

europejskich narzędzi i 

zasad w uczeniu się przez 

całe życie 

• rozumie konieczność uczenia się przez całe życie 

• zna i rozumie pojęcie mobilności zawodowej 

Godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

zajęcia z przedmiotów 

zawodowych, spotkania 

indywidualne z doradcą, 

praktyczna nauka zawodu. 

 

 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

II semestr 

Planowanie ścieżki 

edukacyjnej 

• potrafi zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną z 

uwzględnieniem celów krótko- i 

długoterminowych, 

Godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

zajęcia z przedmiotów 

zawodowych, spotkania 

indywidualne z doradcą, 

praktyczna nauka zawodu. 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

II semestr 
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IV. Zagadnienia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. 

 

Zagadnienie Cele (uczeń/słuchacz) Sposoby realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Czas 
realizacji 

Kompetencje • planuje karierę zawodową, 

• opisuje mocne strony swojej osobowości, 

• zna cechy osoby przedsiębiorczej, 

• rozpoznaje słabe i mocne strony swojej 

osobowości, odnosi je do cech osoby 

przedsiębiorczej, 

Zajęcia przedsiębiorczości, 

godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

psychologiem 

Wychowawca, 

doradca zawodowy 

I semestr 

Charakterystyka rynku 

pracy 

• potrafi przeanalizować relacje tworzące rynek 

pracy, 

• potrafi rozróżnić główne podmioty występujące 

na rynku pracy, 

• umie opracować szanse i zagrożenia 

samozatrudnienia, 

•  umie określić własne motywacje prowadzące do 

osiągania zamierzonych celów, 

 

Zajęcia przedsiębiorczości, 

godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

psychologiem, zajęcia z 

przedmiotów zawodowych, 

spotkania indywidualne z 

doradcą. 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

I semestr 

Aktywne poszukiwanie 

pracy 

• wie, na czym polega aktywne poszukiwanie 

pracy, 

• potrafi dokonać analizy swoich umiejętności i 

kwalifikacji, 

• potrafi wskazać źródła pozyskiwania informacji o 

potencjalnym miejscu pracy, 

• wie, jak pozyskiwać informacje o miejscach 

pracy, 

 

Zajęcia przedsiębiorczości, 

godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

psychologiem, zajęcia z 

przedmiotów zawodowych, 

spotkania indywidualne z 

doradcą. 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

I semestr 
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Jak znaleźć pracę? • analizuje dostępność rynku pracy w odniesieniu 

do własnych kompetencji i planów zawodowych, 

• analizuje własne możliwości znalezienia pracy na 

rynku lokalnym, 

• wyszukuje oferty uwzględniające własne 

możliwości i predyspozycje,    

Zajęcia przedsiębiorczości, 

godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

psychologiem, 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

I semestr 

Dokumentacja 

towarzysząca procesowi 

poszukiwania pracy 

• potrafi rozróżnić i przygotować dokumenty 

towarzyszące procesowi poszukiwania pracy, 

• charakteryzuje poszczególne dokumenty ze 

względu na przeznaczenie, 

• przyporządkowuje dokumenty do odpowiedniej 

metody i etapu aktywnego poszukiwania pracy, 

Zajęcia przedsiębiorczości, 

godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

psychologiem, zajęcia z 

przedmiotów zawodowych, 

spotkania indywidualne z 

doradcą. 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

I semestr 

Rozmowa kwalifikacyjna - 

przygotowanie i przebieg 

• wie, jaki jest cel rozmowy kwalifikacyjnej, 

• potrafi przygotować się do niej, zna zasady, jakie 

obowiązują w rozmowie kwalifikacyjnej, 

• potrafi zaplanować odpowiedzi na typowe 

pytania zadawane podczas rozmowy, 

Zajęcia przedsiębiorczości, 

godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

psychologiem, zajęcia z 

przedmiotów zawodowych, 

spotkania indywidualne z 

doradcą. 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

psycholog, pedagog 

II semestr 

Wybrane zagadnienia 

prawa pracy 

• rozróżnia rodzaje umów o pracę, 

• zna zasady rozwiązani umów, 

• interpretuje pojęcia: kodeks pracy, stosunek 

pracy, umowa o pracę, kwestionariusz osobowy, 

okres wypowiedzenia, wygaśnięcie umowy o 

pracę, 

• zna podstawowe obowiązki pracownika i 

pracodawcy. 

 

Zajęcia przedsiębiorczości, 

godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

psychologiem, zajęcia z 

przedmiotów zawodowych, 

spotkania indywidualne z 

doradcą. 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

II semestr 
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Planowanie dalszej ścieżki 

edukacyjnej 

• poznanie ofert szkół wyższych, zasad rekrutacji, 

pomocy materialnej, 

• przypomnienie zawodów przyszłości, analiza 

rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na 

fachowców w przyszłości. 

Zajęcia przedsiębiorczości, 

godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

psychologiem, zajęcia z 

przedmiotów zawodowych, 

spotkania indywidualne z 

doradcą, udział w Targach Pracy i 

Edukacji, w Drzwiach Otwartych 

Uczelni. 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

II semestr 

Moja przyszła praca • opisuje mocne strony swojej osobowości, 

• analizuje dostępność rynku pracy w odniesieniu 

do własnych kompetencji i planów zawodowych, 

• analizuje własne możliwości znalezienia pracy na 

lokalnym rynku. 

Zajęcia przedsiębiorczości, 

godziny wychowawcze, zajęcia 

grupowe z doradcą zawodowym, 

psychologiem, 

Wychowawca, 

doradca zawodowy, 

psycholog 

II semestr 

 

4. Oczekiwane efekty realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:  

związane z kształtowaniem postaw i zachowań uczniów/słuchaczy: 

• 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. 
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związane z kształceniem umiejętności uczniów: 

• planowanie  przyszłości zawodowej, 

• organizowanie działań swoich i zespołu (praca w grupie), 

• przygotowania dokumentów związanych z pracą zawodową, 

• poszukiwania pracy, 

• prezentowania się na rynku pracy, 

• nawiązywania kontaktów z pracodawcą (osobistych, telefonicznych, listy, kontakty przez internet itp.), przeprowadzania negocjacji. 

 

Efektem końcowym realizacji programu jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru przedmiotów 

maturalnych oraz przygotowanie absolwenta do aktywnego i skutecznego funkcjonowania na krajowym i unijnym rynku pracy. 

 

5. Praca z rodzicami obejmuje: 

• prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów/słuchaczy, 

• zajęcia służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci, 

• spotkania z przedstawicielami firm lokalnych, pracodawców, stowarzyszeń pracodawców (np. praktyki i staże zawodowe), 

• organizowanie dni otwartych szkoły (zapoznanie z ofertą edukacyjną placówki, jej promocja), 

• gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno - zawodowej (o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia  

i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni), 
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• współorganizowanie dni przedsiębiorczości - rodzice występujący w charakterze pracodawców, 

• spotkania warsztatowe kształcące umiejętności wspierania swoich dzieci w wyborze i planowaniu przyszłości zawodowej, 

• przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach, 

• indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp., 

• przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. 

 

6. Formy działań realizowanych w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 

• Informacja edukacyjno – zawodowa (gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o zawodach, o rynku pracy, o 

możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o zasadach rekrutacyjnych szkół wyższych w postaci prasy, informatorów, programów 

multimedialnych, korzystanie z multimedialnego centrum informacji z dostępem do internetu). Promowanie samodzielnego 

pozyskiwania informacji. 

• Poradnictwo indywidualne – porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji zawodowych, wypracowywanie 

Indywidualnego Planu Kariery. 

• Poradnictwo grupowe – zajęcia warsztatowe, zespołowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. 

poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych. 

• Obserwacja i uczestniczenie w rynku pracy – wycieczki, obserwacje (udział w kolejnych edycjach Dnia Przedsiębiorczości, kontakty z 

pracodawcami podczas staży i praktyk zawodowych, spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie 

dobrych wzorców/, ćwiczenia w ramach realizacji programów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, spotkania z przedstawicielami 
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różnych zawodów, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawcami /poznanie oczekiwań pracodawców, lokalnego rynku 

zatrudnienia/, targi pracy, targi edukacyjne, zakłady pracy, instytucje rynku pracy, biura doradztwa personalnego i inne). 

• Udział w kursach i szkoleniach – zaplanowanych przez szkołę w poszczególnych kierunkach kształcenia, z wykorzystaniem środków 

unijnych. 

• Staże i praktyki zagraniczne – realizowane w miarę możliwości przy wykorzystaniu środków unijnych. 

• Badania /diagnoza/ zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole. 

 

7. Sposoby realizacji działań w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

Działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego realizowane są w ramach: 

• lekcji wychowawczych, 

• lekcji przedmiotowych, np.: WOS, informatyka, język polski, język obcy, przedsiębiorczość,  

• zajęć realizowanych w ramach projektów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 

• zastępstw na lekcjach przedmiotowych, 

• zajęć pozalekcyjnych (warsztaty), 

• wycieczek (np.: na targi edukacyjne, targi branżowe, targi pracy), 

• staży zagranicznych, praktycznej nauki zawodu, 

• projektów unijnych - dodatkowych zajęć, spotkań, warsztatów, 

• promocji szkolnictwa zawodowego, 
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• udostępniania informacji w gablocie. 

 

8. Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w ZSB nr 1 

Cele:  

• ocena skuteczności WSDZ we wspieraniu rozwoju  ucznia/słuchacza,  

• dostarczenie nauczycielom, uczniom, słuchaczom, rodzicom, dyrekcji informacji o skuteczności podjętych działań,  

• zbieranie wskazówek, pomysłów od realizatorów i beneficjentów dotyczących możliwości udoskonalenia Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego, 

• sformułowanie wniosków, które będą stanowiły podstawę do ewentualnego udoskonalenia w/w programu. 

Sposób badania: 

• przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród uczniów/słuchaczy,  

• badania losów absolwentów,  

• rozmowy indywidualne. 

Metody badawcze:  

• analiza dokumentów: dzienniki lekcyjne, plan pracy wychowawcy klasy, dziennik pracy pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, 

• kwestionariusz ankiety skierowany do uczniów, słuchaczy, nauczycieli i rodziców. 
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Źródła informacji i określenie próby badawczej:  

• uczniowie wybranych klas, 

• wybrani słuchacze szkoły dla dorosłych, 

• nauczyciele wychowawcy, 

• rodzice badanych uczniów. 

 

 


