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  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół  

im. Maciej Rataja w Gościnie 
 

„Wybierz  zawód, który  lubisz  a  nigdy  nie  będziesz  musiał  pracować”. 

-Konfucjusz- 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego funkcjonujący w szkole pomaga 

uczniowi w zdobyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych 

predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim rządzących, jak również zaplanowanie 

własnej kariery edukacyjno-zawodowej. 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych 

przez szkołę role, zadania i metody,  oraz formy pracy doradczo-zawodoznawczej 

pedagoga, szkolnego doradcy zawodowego oraz nauczycieli w ramach rocznego planu 

działania i jest włączony do Statutu Szkoły. 
 

 

CELE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO  

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W GOŚCINIE.  

 

1. Cele z zakresu umiejętności społeczno-zawodowych uczniów:  

 Przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi 

zawodowej w sposób ustawiczny,  

 Kształtoanie umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich 

wykorzystywania w budowaniu swojej drogi zawodowej,  

 Kształtowanie postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości, 

 Wykształcenie nawyku nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego 

dążenia do realizacji celu,  

 Nauka wyznaczania celów długo i krótkoterminowych 

 Kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie  

w sytuacjach trudnych i stresowych,  

 

2. Cele z zakresu kształtowania umiejętności  kreowania kariery zawodowej uczniów:  
 

 Organizowania działań swoich i zespołu ( praca w grupie ),  

 Planowania przyszłości zawodowej,  

 Przygotowanie dokumentów związanych z pracą zawodową,  

 Zarządzanie soba w czasie 

 Umiejetność prezentowania się na rynku pracy , nawiązywania kontaktów  

z pracodawcą ( osobistych, telefonicznych, listy, kontakty przez internet, itp.) , 

przeprowadzania negocjacji.  
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UCZESTNICY  WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO.  

 

1. Osoby odpowiedzialne za realizację WSDZ w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Goscinie  

 Dyrekcja Zespołu Szkół, 

 Pedagog Szkolny, Szkolny  Doradca Zawodowy. 

 Kierownik Internatu 

2. Osoby współuczestniczące 

 

 Wychowawcy klas  

 Bibliotekarz  

 Wychowawcy z Internatu 

 Nauczyciele  

 Terapeuci zatrudnieni w ZS 

 Rodzice, 

 Instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej  

 

ZAKRES DZIAŁAŃ OBJĘTYCH WSDZ.  

 

1. Zakres pracy z uczniem:  
 

 autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych,  

 diagnoza cech psychofizycznych ucznia,  

 formułowanie opinii doradcy zawodowego,  

 analiza potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudniania na lokalnym i krajowym 

rynku pracy,  

 indywidualną pracę z uczniami, którzy mogą mieć problemy z akceptacją wyboru 

szkoły i zawodu,  

 udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej,  

 pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego,  

 przedstawienie możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki  

w szkole,  

 wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie 

pozaświatowym,  

 poruszanie się na rynku pracy / poszukiwanie i utrzymanie pracy oraz radzenie sobie 

w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, mobilność 

zawodowa, ograniczenia zdrowotne/,  
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 przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, 

poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja do nowych 

warunków, bezrobocie,  

 kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy,  

 kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno- zawodowego 

 i kontynuacji nauki w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub w systemie 

kształcenia ustawicznego.  
 

FORMY DZIAŁAŃ REALIZOWANE W RAMACH WSDZ.  

 

 Badania / diagnoza/ zapotrzebowania na działania doradcze,  

 Zajęcia służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i kariery 

zawodowej,  

 zajęcia doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej,  

 Warsztaty uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych  

 Warsztaty służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji ,  

 Spotkania informujące zapoznaniu z obowiązującym prawem pracy i prawem 

administracyjno- gospodarczym,  

 Informcje o  zasadach rekrutacji na uczelnie/ w postaci prasy, informatorów, 

folderów, spotkań z przedstawicielami uczelni. 

 Spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy,  

 Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów /zgodnie ze specyfiką kierunków 

kształcenia w placówce/,  

 Uczestniczenie w Targach Edukacyjnych., oraz Targach Pracy 

Harmonogram pracy szkoły 

 

 

Lp. Zadania  Odpowiedzialni 

za realizację 

 Termin  Uwagi 

1 Zorganizowanie szkoleniowej 

rady pedagogicznej na temat 

„WSDZ w szkole”  

Pedagog, Szkolny 

Doradca 

Zawodowy 

Wrzesień  

2 Stworzenie i prowadzenie 

szkolnej tablicy 

zawodoznawczej z aktualnymi 

ofetami pracy, oraz treściami 

zawodoznawczymi 

Pedagog, Szkolny 

Doradca 

Zawodowy, 

Kierownik 

Internatu 

wrzesień  

3 Zorganizowanie punktu Bibliotekrz Cały rok  Kontakt z PUP, 



4 

 

informacji zawodowej dla 

uczniów, i nauczycieli (stałe 

uzupełnianie (bazy 

informacyjnej) 

Mobilne Centra 

zawodowe, 

Wyzsze uczelnie, 

Przedsiębiorcy 

4.  Zorganizowanie 

Ogólnopolskiego Tygodnia 

Kariery 

Dyrekcja, 

Pedagog, 

Nauczyciele, 

Doradca 

Zawodowy 

październik Kontakt z PUP, 

Mobilne Centra 

zawodowe, 

Wyższe uczelnie, 

Przedsiębiorcy 

5. Współpraca z rodzicami 

(spotkania, warsztaty, 

prelekcje, 

konsultacje, porady itp. 

Dyrekcja, 

Pedagog, 

Nauczyciele, 

Doradca 

Zawodowy 

Cały rok  

6.  Badanie predyspozycji 

zawodowych, tworzenie 

ścieżek edukacyjnych 

Doradca 

Zawodowy 

Cały rok Kontakt z PUP, 

Poradnia PP, 

Mobilne Centrum 

Zawodowe 

7.  Doradztwo grupowe w klasach 

II 

Doradca 

zawodowy 

Wg potrzeb Kontakt z PUP, 

Poradnia PP, 

Mobilne Centrum 

Zawodowe 

8. Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych 

(zawodoznawczych)  

Wychowawcy, 

wychowawcy w 

Internacie 

Wg modułu Kontakt z PUP, 

Poradnia PP, 

9. Omówienie dokumentów 

aplikacyjnych oraz procedury 

ubiegania się o pracę  

Doradca 

zawodowy, 

nauczyciel 

przedsiębiorczości 

luty-kwiecień  

10  Zorganizowanie wycieczek 

klas III na Targi Edukacyjne i 

Dni Otwarte w Uczelniach 

Wyszych 

Wychowawcy 

i nauczyciele 

Wg potrzeb  

11 Sprawozdanie z planowanych 

i zrealizowanych zadań z 

zakresu 

WSDZ 

Dyrekcja, doradca 

zawodowy, 

kierownik 

Internatu 

czerwiec  

12 Badanie losów absolwentów 

ZS 

Wychowawcy, 

wychowawcy 

Internatu 

Wrzesień 

następnego roku 

szkolnego 
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Zadania wynikające z celów programu 

MODUŁ I – klasa I – „Lubię siebie”. 

cele: 

1. Wzmacnianie poczucia własnej wartości 

2. Rozwijanie świadomości o posiadanych zasobach, mocnych stronach 

3. Rozwijanie samooceny 

4. Rozwijanie umiejętności poszukiwania wsparcia w otoczeniu i korzystania z niego. 

MODUŁ II – klasa II – „Moje predyspozycje zawodowe”. 

Cele: 

1. Określenie predyspozycji zawodowych ucznia ZS im Macieje Rataja w Gościnie. 

2. Określenie cech osobowościowych ucznia 

3. Wykreślenie stycznych w zapatrywaniach ucznia na dalszą drogę po szkole  

 

z możliwościami oraz aktualnym zapotrzebowaniem na rynku racy. 

 

MODUŁ III – klasa III – „Kim będę– Uczeń poznaje ścieżki dalszego kształcenia oraz 

lokalny rynek pracy”. 

Cele: 

1. Poznanie aktualnej oferty szkół ponad licealnych oraz wyższych. 

2. Zapoznanie się z prognozą rynku pracy. 

3. Zapoznanie się z procedurą aplikowania na ofertę pracy  

 

Moduł I – klasy I – „Lubię siebie” 

 

Lp Treści programowe Kto realizuje. Uwagi 

1 Poznajemy siebie w kontekście przyszłego wyboru 

zawodu 

Wychowawca, wychowawca 

Internatu, Pedagog, Psycholog  

2 Analiza swoich mocnych i słabych stron 

(wykonywanie analizy SWOT, testy) 

Nauczyciel Przedsiębiorczości 

3 System wartości  jako wyznacznik dalszego losu Wychowawca, wychowawca 

Internatu, Pedagog, Psycholog 

4. Wyznaczanie celów krótko i dłogotrwałych Pedagog 

5 Prawa i obowiązki w państwie demokratycznym Nauczyciel Wos 

6 Działalność gospodarcza człowieka (odkrywanie 

i rozwijanie aktywnych postaw wobec nauki oraz 

przyszłej pracy zawodowej, motywacji do osiągania 

celów) 

Nauczyciel przedsiębiorczości 
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7 Gospodarka rynkowa (uświadomienie konieczności 

stałej aktywności zawodowej i tworzenie poprawnych 

relacji międzyludzkich w miejscu nauki i pracy) 

Pedagog, Nauczyciel WOS, 

Nauczyciel Przedsiębiorczości, 

Wychowawcy z Internatu. 

8 Umiejętności związane z cyfrowym zapisem papierów 

aplikacyjnych, oraz poszukiwaniem informacji w 

Internecie 

Nauczyciele Informatyki 

9 Moje zdolności Psycholog, Terapeuci, Pedagog 

10 Kształtowanie umiejętności osobowościowych Psycholog, wychowawcy, 

pedagog 

11 Komunikacja Interpersonalna Pedagog, Terapeuci 

 

MODUŁ II – klasa II – „Moje predyspozycje zawodowe”. 

LP Treści programowe Kto realizuje. Uwagi 

2 Doradztwo grupowe Doradca zawodowy z PUP, 

Szkolny doradca 

3 Moje predyspozycje zawodowe Doradca zawodowy, PUP 

4 Poznajemy zawody  ( lekcje w językach obcych) Nauczyciele j. obcych 

5 Tworzenie papierów aplikacyjnych w j. obcych Nauczyciele j. obcych. 

6 Predyspozycje psycho-fizyczne do zawodu Wychowawcy, Pedagog, 

Psycholog 

7 Osobowość a zawód Wychowawcy, Doradca 

zawodowy 

 

 

 

Moduł III – klasy III – „Kim będę– Uczeń poznaje ścieżki dalszego kształcenia i rynek pracy”. 

 

LP Treści programowe Kto realizuje. Uwagi 

2 Oferta edukacyjna dla absolwenta szkoły 

ponadgimnazjalnej (system edukacji, zasady 

rekrutacji) 

Doradca zawodowy, 

Przedstawiciele Szkół 

Ponadlicealnych I Wyższych 

3 Mój rozwój zawodowy (tworzenie ścieżek kariery 

zawodowej) 

Doradca zawodowy, PUP 

4 Poznajemy programy rynku pracy (pośrednictwo 

pracy, poradnictwo zawodowe, kluby pracy, biura 

karier, szkolenia, Mobilne Centra Karier i Informacji 

Zawodowej) 

PUP, MCKIIZ, doradca 

zawodowy 

5 Drogi poszukiwania pracy( doradztwo 

zawodowe w kraju oraz za granic, Europejskie 

Służby Zatrudnienia - EURES) 

Wychowawcy,  Wychowawcy 

w Internacie, Doradca 

zawodowy. 

6 Udział w Targach Pracy Wychowawcy 
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7 System poradnictwa zawodowego i konieczność} 

kształcenia ustawicznego (rodzaje umiejętności 

koniecznych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. 

PPP, PUP, Wychowawcy 

8 Samodzielna Działalność Gospodarcza -jak zostać 

swoim pracodawcą 

PUP, Doradca Zawodowy, 

Wychowawcy 

9 Możliwość kształcenia poza Polską w ramach Unii 

Europejskiej 

Wychowawcy, PUP, Doradca 

zawodowy 

 

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO.  
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  

2. 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  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114), w którym zawarte są 

postanowienia:  

4. Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję Europejską 

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

pomocy doradczej dla uczniów w zakresie planowania kariery zawodowej. Zdecydowana 

większość państw Unii Europejskiej już od dawna stosuje to zalecenie w praktyce 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. 2010, nr 228, poz. 1487, § 31.1.  

6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw. Dz.U. 2011,.  

7. 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”.  

Opracowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradctwa Zawodowego 

w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie 

Doradca Zwodowy Aleksandra Szornak 

 

 

 

 

 

Program przyjęty na rok szkolny 2016/2017 


