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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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ZADANIA STATUTOWE 

 

Doradztwo zawodowe ma na celu umożliwienie uczniowi:  

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych 

predyspozycji zawodowych;  

2) poznanie  zawodów  i  stanowisk  pracy,  rynku  pracy oraz procesów na nim 

zachodzących i praw nim rządzących;  

3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności 

związanych z poruszaniem się po rynku pracy;  

4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku 

pracy  i własnymi predyspozycjami zawodowymi;  

5) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno–zawodowej;  

2. Doradztwo edukacyjno -zawodowe realizowane jest przez wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej, a w szczególności przez doradcę zawodowego, wychowawców i pedagoga, 

przy współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, w szczególności 

poradni psychologiczno – pedagogicznych, urzędów pracy, instytucje naboru do służb 

mundurowych RP, przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców.  

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe jest realizowane na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań, takich jak 

zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki 

zawodoznawcze, targi edukacyjne i pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, 

przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, praktyki, wolontariat.  

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe uwzględnia treści związane z:  

1) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych;  

2) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – zainteresowań, 

uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych;  

3) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół i pracodawców,                         

4) planowaniem własnej kariery edukacyjno –zawodowej;  

5) analizą  potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym  

i międzynarodowym rynku pracy;  

6) radzeniem sobie w sytuacjach trudnych związanych z aktywnością zawodową;  

7) uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem 

oświatowym;  

8) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji. 
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UCZESTNICY  WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO.  

 

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

 Dyrekcja Zespołu Szkół, 

 Pedagog Szkolny, Psycholog Szkolny, Szkolny  Doradca Zawodowy. 

 Kierownik Internatu 

 Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu 

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. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane                           

z realizacją doradztwa zawodowego;  

2. prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;  

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

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, 

programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz 

koordynacja jego realizacji;  

4. wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się 

oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych 

w programie;  

5. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę,  

w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

6. realizacja zadań w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

7. Przy organizacji i realizacji doradztwa zawodowego szkoła może współpracować                               

w szczególności z pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami 
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kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

umożliwiającymi uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, uczelniami wyższymi i służbami mundurowymi RP, 

placówkami doskonalenia nauczycieli lub instytucjami rynku pracy. 

 

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/,  

 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.  
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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 

PRZEWIDYWANE REZULTATY 

Przewidywane rezultaty w odniesieniu do Rady Pedagogicznej. 

 Wprowadzenie treści doradztwa zawodowego do planów wychowawczych klas, oraz 

planów pracy. 

 Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów. 

 Zastosowanie metod, technik i form prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego 

podczas zajęć z uczniami. 

 Realizacja treści zawodoznawczych podczas lekcji 

Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów. 

 Znajomość czynników niezbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru 

zawodu. 

 Umiejętność dokonywania samooceny, wskazywania swoich predyspozycji, 

mocnych i słabych stron, decydujących o trafności wyboru zawodu i dalszej drogi 

edukacyjnej. 

 Znajomość świata pracy, grup zawodów, kwalifikacji. 

 Umiejętność samodzielnego zaplanowania ścieżki edykacyjno -  zawodowej. 
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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 

informacji zawodowej dla 

uczniów, i nauczycieli (stałe 

uzupełnianie (bazy 

informacyjnej) 

Bibliotekarz Cały rok  Kontakt z PUP, 

Mobilne Centra 

zawodowe, 

Wyższe 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 

Wg modułu  

10  Zorganizowanie wycieczek 

klas III i IV na Targi 

Edukacyjne lub Dni Otwarte 

w Uczelniach Wyższych 

Wychowawcy 

i nauczyciele 

Wg potrzeb  
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11 Sprawozdanie z planowanych 

i zrealizowanych zadań z 

zakresu 

WSDZ 

Dyrekcja, doradca 

zawodowy, 

kierownik 

Internatu 

Kierownik 

praktycznej nauki 

zawodu 

czerwiec  

12 Badanie losów absolwentów 

ZS 

Wychowawcy, 

wychowawcy 

Internatu 

Wrzesień 

następnego roku 

szkolnego 

 

   

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 i IV – „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 Nauczyciel Przedsiębiorczości 
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(wykonywanie analizy SWOT, testy) 

3 System wartości  jako wyznacznik dalszego losu Wychowawca, wychowawca 

Internatu, Pedagog, nauczyciel 

WOS 

4. Wyznaczanie celów krótko i długotrwałych Pedagog, nauczyciel 

przedsiębiorczości 

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 

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 

Nauczyciel Informatyki 

9 Moje zdolności Wychowawcy, Pedagog 

10 Kształtowanie umiejętności osobowościowych wychowawcy, pedagog 

11 Komunikacja Interpersonalna Pedagog, Terapeuci 

 

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

LP Treści programowe Kto realizuje. Uwagi 

1 Doradztwo grupowe Doradca zawodowy z PUP, 

Szkolny doradca 

2 Moje predyspozycje zawodowe Doradca zawodowy, PUP 

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

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

5 Predyspozycje psycho-fizyczne do zawodu Wychowawcy, Pedagog, 

kierownik praktycznej nauki 

zawodu 

6 Osobowość a zawód Wychowawcy, Doradca 

zawodowy 

 

 

 

Moduł III – klasy III i IV– „Kim będę– Uczeń poznaje ścieżki dalszego kształcenia i rynek 

pracy”. 

 

LP Treści programowe Kto realizuje. Uwagi 

2 Oferta edukacyjna dla absolwenta szkoły średniej Doradca zawodowy, 
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(system edukacji, zasady rekrutacji) Przedstawiciele Szkół 

Policealnych I Wyższych, 

przedstawiciele służb 

mundurowych RP 

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 

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 

 

 

TEMATY LEKCJI/ZAGADNIENIA W KTÓRYCH SĄ REALIZOWANE TREŚCI 

DOTYCZĄCE DORADZTWA ZAWODOWEGO: 

 

Język angielski zawodowy: 

 Obcojęzyczna terminologia zawodowa. 

 Informacje dotyczące funkcjonowania portu lotniczego. 

 Komunikowanie się w języku obcym zawodowym z personelem podmiotów 

współpracujących z lotniskowymi służbami operacyjnymi. 

 Porozumiewanie się w języku obcym zawodowym podczas realizacji zadań zawodowych. 

 Wyrażanie opinii, formułowanie poleceń i komunikatów. 

 Udzielanie informacji w języku obcym dotyczących działań operacyjnych służb 

lotniskowych. 

 Analiza i interpretacja procedur oraz dokumentów związanych z działaniami lotniskowych 

służb operacyjnych, opracowanych w języku obcym. 

 Interpretacja wypowiedzi w języku obcym dotyczących wykonywania zadań zawodowych. 

 Konwersacja w języku obcym dotycząca działań lotniskowych służb operacyjnych. 

 Tłumaczenie obcojęzycznych tekstów zawodowych. 

 Korespondencja obcojęzyczna dotycząca realizacji zadań zawodowych. 

 Sporządzanie w języku obcym dokumentacji dotyczącej realizacji zadań lotniskowych służb 

operacyjnych. 
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Język angielski w klasach: 1 pP, 1pG, 1wG, 1Tl, 2Ls/Lp 

Język niemiecki w klasach : 2Lwa, 3Lwa/Lwb, 3Tl 

 

1.Nazwy zawodów, miejsc pracy, cechy charakteru niezbędne do wykonywania poszczególnych 

zawodów. Opisywanie zawodów, rozmowa o wymarzonym zawodzie. Pasje i zainteresowania. 

2.Rozmowa kwalifikacyjna - jak przebiega, jak się dobrze przygotować. 

3.Tworzenie wypowiedzi pisemnej - CV, list motywacyjny. 

 

Język niemiecki 

Klasy pierwsze (nowa i stara podstawa programowa) 

Wie sind deine Eltern von Beruf? 

Ich interessiere mich fürTanzen 

Ich habe Hunger! -Im Restaurant 

Traumberuf 

Wie schneller und effektiver lernen? Mit Musik klappt es! 

Reisefreak 

Klasy drugie (nowa i stara podstawa programowa) 

So wohnen Millionäre 

Deutsches Familienrestaurant in Italien 

Neben- und Ferienjobs 

Mein erster Arbeitstag 

Vom Hobby zum Beruf 

Mobile Tierärztin auf Mallorca 

Mein Shoppingtag 

Einkaufen - wo, was und wie? 

Black Friday 
 

W ramach systemu doradztwa zawodowego realizowane są: 

w klasach maturalnych na języku niemieckim: pisanie w języku niemieckim podania o pracę, listu 

motywacyjnego, CV 

Poszukiwanie pracy 

List motywacyjny 

Jak napisac CV 

Prawo pracy 

Fair trade - sprawiedliwy handel. 

 

Zapoznanie ze słownictwem potrzebnym do przeprowadzenia rozmowy o pracę w j. niemieckim. 

Chemia i fizyka - omówienie zasad bhp w laboratorium i cech dobrego laboranta. 

Chemia - realizacja projektów z chemii pt: Zastosowanie kwarcu - praca zespołowa i  terminowa. 

Kształtuje kompetencje społeczne, wyznaczanie celów krótko- i długoterminowych oraz ich 

realizację, kształtuje umiejętności związane z wykorzystaniem TIK i poszukiwania informacji w 

internecie. 

 



11 

 

WDŻ 

Tematyka: 

- Komunikacja w związku - zasady komunikacji zwrotnej. 

- Zarządzanie emocjami dążenia i unikania. 

Podstawy przedsiębiorczości 

-poznawanie zasad efektywnej i skutecznej komunikacji 

-poznawanie różnych zawodów w tym szczególnie zawodów ze służb mundurowych, 

-poznawanie własnej osobowości 

-analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia 

-analizę wymagań wobec kandydatów do służb mundurowych RP i UE 

-pomoc w planowaniu osobistego rozwoju edukacyjnego i zawodowego 

-zrozumienie funkcjonowania gospodarki rynkowej 

-kształtowanie umiejętności podejmowania świadomych i racjonalnych decyzji w swoim życiu 

-analizę usług i produktów bankowych na rynku i umiejętność wyboru najbardziej korzystnej dla 

ucznia,rodziny,pracownika 

-zrozumienie analizy ryzyka przy różnych rodzajach kredytów oraz ryzyka kursu walut 

-wskazanie zalet wyboru różnych rodzajów ubezpieczeń 

-poznanie celów i rodzajów działalności gospodarczej 

-projektowanie własnej działalności gospodarczej 

-gromadzenie ofert pracy i wypełnianie aplikacyjnych dokumentów według standardów Europass 

-uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej w warunkach symulowanych 

-przekazywanie aktualnych ofert pracy dla kandydatów do służb mundurowych oraz pomoc 

merytoryczna w ich analizie i wyborze 

Powyższe działania będą realizowane w klasach II i III dla absolwentów szkół podstawowych oraz 

w klasach I dla absolwentów szkół gimnazjalnych. 

Geografia 

 DLA UCZNIÓW po gimnazjum 

Kl. 1 poziom podstawowy 

1. Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw (struktura zatrudnienia, wskaźnik aktywności 

zawodowej); 
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2. Bezrobocie na świecie i w Polsce (rodzaje bezrobocia, przyczyny i skutki); 

3. Przemysł zaawansowanej technologii (high-tech) przez pryzmat „nowoczesnych zawodów”; 

4. Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe (Unia Europejska – 

możliwości i korzyści dla polskiej młodzieży) 

 

Kl. 2 poziom rozszerzony 

1. Geografia jako nauka – przedstawienie dyscyplin geograficznych i obszarów badawczych 

przez pryzmat zawodu geografa. 

2. Mapa jako obraz Ziemi – zadania kartografa, wykorzystanie GIS (geograficzne Systemy 

Informacyjne) w pracy wielu zawodów. 

Kl. 3 poziom rozszerzony 

1. Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw (struktura zatrudnienia, wskaźnik aktywności 

zawodowej); 

2. Bezrobocie na świecie i w Polsce (rodzaje bezrobocia, przyczyny i skutki); 

3. Zróżnicowanie gospodarcze świata, określenie zmian zachodzących na rynku pracy w skali 

globalnej i regionalnej wynikające z  rozwoju przemysłu zaawansowanej technologii (high-

tech); 

4. Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe (Unia Europejska – 

możliwości i korzyści dla polskiej młodzieży) 

 DLA UCZNIÓW po szkole podstawowej 

Kl. 1 poziom podstawowy 

1. Geografia jako nauka – przedstawienie dyscyplin geograficznych i obszarów badawczych 

przez pryzmat zawodu geografa. 

2. Mapa jako obraz Ziemi – zadania kartografa, wykorzystanie GIS (geograficzne Systemy 

Informacyjne) w pracy wielu zawodów. 

Informatyka po gimnazjum i po szkole podstawowej Klasa I 

 Pasja, profesja, posłannictwo- projekt międzyprzedmiotowy z PP 

 Wyszukiwanie ofert pracy 

 Papiery aplikacyjne- praca w edytorze tekstu 

Internat praca w grupie  

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Moje hobby jako praca zawodowa. 

w II semestrze 

Kwalifikacje do służb mundurowych. 

Język angielski  

nazwy zawodów oraz miejsc pracy w j. ang; 

opis cech charakteru potrzebnych do wykonywania zawodów; 

nazywanie czynności wykonywanych w poszczególnych pracach. 
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l.p. TEMAT LEKCJI KLASA 

1 Jobs & places of work, character adjectives, free time activities & daily 

routine – słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu, czytaniu i mówieniu.  

 

 

2 Lets work together , Jobs in the house  

 

I wP, IpG 

3 Making suggestions & expressing likes/dislikes – dialogi. A job advert – 

pytania i odpowiedzi.  

 

I wP, IpG 

4 Zastosowanie czasowników modalnych have to 

 

I wP, IpG 

5 Słownictwo: Team cooperation  I wP, IpG 

6 Przymiotniki kończące się na – ive,  I wP, IpG 

7 Rozmowy grupowe dot zawodów i pracy 

 

I wP, IpG 

8      Strategie w wymowie dot . zawodów , pracy , zatrudnienia I wP, IpG 

9     

 

Czasowniki modalne : must/needn`t 

 

I wP, IpG 

10 Wydarzenia związane z pracą – ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu.  

 

I wP, IpG 

11 “ Lazy British teens don’t have to cook, wash or clean” praca z tekstem 

 

I wP, IpG 

12 Rozmowa kwalifikacyjna: interview, rozmowy I wP, IpG 
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Szkolenie Straży Granicznej. 

 

1. Przedstawienie uczniom specyfiki ustawowych zadań stawianych przed formacją tj.: 

ochrona granicy państwowej zachodniej i wschodniej, która jest jednocześnie zewnętrzną 

granicą UE (zapoznanie uczniów z znaczeniem jej zabezpieczenia, kontrolą dokumentów, 

pojazdów , w przypadku bezprawnego usiłowania przekroczenia granicy użyciem środków 

przymusu bezpośredniego, a w przypadku osób poszukiwanych przez organy ścigania - 

zatrzymaniem osoby ); ochrona szlaków komunikacyjnych; kontrola legalności pobytu i 

zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP; konwojowanie do granicy cudzoziemca 

wobec, którego wydano decyzję  o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium 

RP;prowadzenie czynności w zakresie rozpoznania i przeciwdziałania zagrożeniem 

terroryzmem; prowadzenie czynności w zakresie identyfikacji ofiar handlu ludźmi ; 

specyfika służby pełnionej na jednostkach pływających;  

2. Przedstawienie warunków pełnienia służby tj.: obszar całego kraju , bezpośrednio przy 

granicy państwa, w portach morskich i lotniczych, i na przejściach granicznych;  

3. Przedstawienie specyfiki stanowisk pracy funkcjonariuszy SG ze szczególnym 

uwzględnieniem służby w Morskim Oddziale SG w PSG w Kołobrzegu; 

4. Zapoznanie z warunkami rekrutacji nowych funkcjonariuszy SG; dokumenty aplikacyjne, 

które należy złożyć (można w siedzibie np. w PSG w Kołobrzegu, Darłowie) CV; list 

motywacyjny 

5. Przedstawienie zarobków funkcjonariuszy ( 2850,- brutto miesięcznie w tym ok.8 miesięcy 

kursu podstawowego oraz 3899, - brutto po kursie)  
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PODSTAWY PRAWNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 

ZAWODOWEGO.  

 

1. - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325). Rozporządzenie wchodzi w życie  

z dniem 1 września 2019 roku. 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 996). 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. 2017 poz. 60). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołac  i placówkach (Dz. U. z 2017, poz.1591 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r, w sprawie ramowych 

statutów   publicznego  przedszkola  oraz  publicznych   szkół  (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 

z późn. zm.). 

6. Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  ramowych  planów nauczania 

dla publicznych szkół z dnia 28 marca 2017r., (Dz.U. 2017, poz. 703). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną   

w stopniu  umiarkowanym lub  znacznym,  kształcenia  ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356). 

8.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu 

zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 

nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 

2018, poz. 1601). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018, poz. 1675) 

10. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  

11. 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”.  


