
 

 

Program realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

na rok szkolny 2019/2020 

w V Liceum Ogólnokształcącym 

 

 

 

 

 

 

Tytuł programu: 

„ Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Wstęp 
II. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla liceów 
III. Cele  
IV. Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci 
V. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym 
VI. Zasoby materialne przydatne w realizacji działań związanych z 

doradztwem zawodowym 
VII. Sojusznicy . Sieci współpracy 
VIII. Oczekiwane efekty i korzyści wynikające z realizacji doradztwa 

zawodowego 
IX. Tygodniowy wymiar godzin zajęć z doradztwa zawodowego 
X. Ewaluacja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I Wstęp 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego 

kierunku kształcenia i zawodu. 

Wybór zawodu jest długofalowym procesem rozwojowym, na który składa 

się wiele decyzji podejmowanych na przestrzeni lat. WSDZ umożliwia uczniom 

zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samopoznania własnych 

mocnych i słabych stron, predyspozycji zawodowych, pomaga w zaplanowaniu 

własnej kariery edukacyjnej i zawodowej oraz w przygotowaniu do wejścia na 

rynek pracy i kreatywnego i efektywnego funkcjonowania na nim. 

WSDZ zakłada, że: 

• wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale 

procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na 

przestrzeni wielu lat życia, 

• preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają 

się wraz z upływem czasu, 

• na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, 

rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.  

 

 



Działania wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa zawodowego umożliwiają: 

• uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samopoznania 

własnych mocnych i słabych stron, predyspozycji zawodowych, pomaga w 

zaplanowaniu własnej kariery edukacyjnej i zawodowej, 

• uzyskanie przez uczniów dostępu do wsparcia z zakresu przygotowania do 

wejścia na rynek pracy i kreatywnego i efektywnego funkcjonowania na 

nim, 

• wsparcie rodziców w związku z udzielaniem przez nich pomocy w 

podejmowaniu przez dzieci decyzji edukacyjno-zawodowych, 

• wzbogacenie oferty szkoły i jej promocję w obszarze działań z zakresu 

doradztwa zawodowego, 

• przejrzystość i ciągłość oddziaływań poprzez wskazanie osób działających 

na rzecz WSDZ oraz określanie zakresu ich odpowiedzialności, 

• zaplanowanie działań w cyklu kształcenia. Doradztwo zawodowe jest 

nieodłączną częścią programu wychowawczego szkoły i służy 

prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno –

zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej, jako ważnego 

elementu funkcjonowania społecznego. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla liceów 

1. Poznawanie własnych zasobów  

Uczeń:  

1.1  Sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej 

autoanalizy („portfolio”);  

1.2  określa obszary do rozwojuokreśla wpływ stanu zdrowia na 

wykonywanie zadań zawodowych; 

1.3  rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania 

zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-

zawodowej; 

1.4 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, 

kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania 

ścieżki edukacyjno-zawodowej;  

1.5  określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i 

etyką zawodową. 

 

      2. Świat zawodów i rynek pracy  

Uczeń:  

2.1 analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i 

europejskim rynku pracy oraz funkcjonujących na nim zasadach w 

kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych;  

2.2  określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego 

kwalifikacje, z uwzględnieniem zawodów przyszłości i zapotrzebowania 

rynku pracy;  

2.3  porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku 

pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność 

gospodarczą w obszarze, w którym się kształci, oraz analizuje podstawy 



prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, 

prawa i obowiązki pracownika;  

2.4 konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i 

oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy;  

2.5  określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego 

lub zdobycia zatrudnienia z wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji 

zawodowej;  

2.6 sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z 

wymaganiami pracodawców;  

2.7  przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej; 

 2.8 charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności 

gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej 

działalności gospodarczej;  

2.9 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki 

edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy. 

 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń: 

3.1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i            

doskonalenia zawodowego formalnego i nieformalnego; 

3.2 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych 

kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu 

kwalifikacji; 

3.3 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju 

osobistym i zawodowym; 

3.4 analizuje możliwości kontynuowania nauki. 

 

 



 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-

zawodowych 

 Uczeń:  

4.1 ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki 

edukacyjno-zawodowej;  

4.2 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;  

4.3 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z 

posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi.  

 

 

III Cele 

CEL OGÓLNY 

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w liceum mają na celu: 

 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, 

 przygotowanie uczniów do roli pracownika, pracodawcy na 

aktualnym rynku pracy, 

 rozbudzenie wśród uczniów potrzeby i zasadności 

samodzielnego i świadomego planowania własnej wizji kariery 

zawodowej oraz podejmowania  decyzji edukacyjno-

zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów , 

a także informacji na temat rynku pracy, 



 wsparcie rodziców i nauczycieli w ich działaniach doradczych na 

rzecz młodych ludzi. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Uczeń: 

 potrafi określić mocne i słabe strony, zainteresowania, 

umiejętności i kompetencje 

 poznaje własne predyspozycje zawodowe, 

 wzmacnia poczucie własnej wartości 

 rozwija umiejętności, kompetencje przydatne do efektywnego 

funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik i pracodawca, 

 zna czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu 

 zna system kształcenia, ofertę edukacyjną 

 potrafi podejmować trafne decyzje i dokonywać słusznych 

wyborów 

 potrafi planować własną ścieżkę edukacyjno –zawodową 

 poszerza wiedzę z zakresu zawodów przyszłości na rynku 

krajowymi unijnym, zna ścieżki edukacyjne do zawodów, 

którymi jest zainteresowany 

 

 

Nauczyciele ( na bieżąco w trakcie roku szkolnego) 

 potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów 

 umożliwiają rozwój zainteresowań i zdolności uczniów,  

 realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi 

wykorzystując wiedzę o uczniu, wspierają młodzież i rodziców w 

wyborze kierunku kształcenia i zawodu 

 przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy 



 wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji 

lub kierują do specjalistów 

 włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w 

realizowanie doradztwa zawodowego w szkole 

 

Rodzice: 

 znają swoje dziecko, są zaangażowani i przygotowani do roli 

„doradców” 

 znają ofertę edukacyjną 

 wiedzą, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach 

trudnych,, 

 znają czynniki wyboru szkoły i zawodu 

 angażują się w pracę doradczą szkoły np. prezentują swoje 

zawody i zakłady prac 

 

IV. Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci 

WSDZ obejmuje działania kierowane do: 

• uczniów,  

• rodziców, 

• nauczycieli 

 

 Formy adresowane do uczniów: 

 diagnoza zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole 

(ankieta, obserwacja, wywiad), 

 zajęcia warsztatowe pozwalające na samopoznanie, odkrywanie swoich 

zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych, ukazujące 

potrzebę planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej  



 zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej, współpracy, przezwyciężenia stresu 

 zajęcia warsztatowe uczące umiejętności redagowania dokumentów 

aplikacyjnych, służące rozwijaniu umiejętności autoprezentacji i rozmowy 

kwalifikacyjnej z pracodawcami, promujące samozatrudnienie 

 zajęcia warsztatowe służące zapoznaniu z obowiązującym prawem pracy i 

prawem administracyjno –gospodarczym 

 zajęcia grupowe umożliwiające poznanie różnych zawodów 

 realizowanie treści zawodoznawczych na lekcjach poszczególnych 

przedmiotów  

 przeprowadzanie testów, np.: skłonności zawodowych, zainteresowań, 

predyspozycji zawodowych, 

 indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym na terenie szkoły 

 gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno –zawodowej 

 spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, w tym z absolwentami, 

którzy osiągnęli sukces zawodowy 

 wycieczki zawodoznawcze,  

 organizowanie Dnia Otwartego Szkoły 

 udział w targach edukacyjnych  

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: szkolny doradca zawodowy, pedagog, 

nauczyciele podstaw przedsiębiorczości , nauczyciele . 

TERMINY REALIZACJI: na bieżąco w trakcie roku szkolnego 2019/2020  

 

Formy adresowane do rodziców: 

 indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i pedagogiem szkolnym 

na terenie szkoły 

 Dni Otwarte Szkoły (promocja oferty edukacyjnej szkoły) 



 kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na konsultacje w 

sytuacjach trudnych  

 zachęcanie i włączanie rodziców w proces doradczy szkoły np. poprzez 

proponowanie przedstawiania wykonywanych przez siebie zawodów  

 udostępnianie informacji edukacyjno –zawodowej (o zawodach, o 

możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych szkoły)  

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: wszyscy nauczyciele szkoły, szkolny doradca 

zawodowy, pedagog szkolny, wychowawcy, dyrektor szkoły, psycholog szkolny. 

TERMINY REALIZACJI: na bieżąco w trakcie roku szkolnego 2019/2020, 

zgodnie z kalendarzem wydarzeń na rok szkolny 2019/2020. 

 

Formy adresowane do nauczycieli: 

 szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery 

zawodowej; 

 warsztaty służące doskonaleniu umiejętności doradczych 

 tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą 

 przygotowanie wspólnie z uczniami ulotek promujących ofertę edukacyjną 

szkoły 

 organizowanie dni otwartych szkoły 

 udostępnianie scenariuszy, informacji z zakresu doradztwa zawodowego 

do realizacji zajęć z uczniami 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE : szkolny doradca zawodowy 

TERMINY REALIZACJI: na bieżąco w trakcie roku szkolnego , odpowiednio 

do zgłaszanych przez nauczycieli –wychowawców potrzeb 

 

Formy adresowane do środowiska lokalnego: 

 spotkania z przedstawicielami szkół wyższych  



 spotkania z przedstawicielami lokalnych firm i zakładów pracy 

 promowanie szkoły na targach edukacyjnych  

 współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły m.in. Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z pracownikami Urzędu Pracy 

 

Metody pracy doradczej ( na bieżąco w trakcie roku szkolnego) 

 metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja) wspólne 

pracowanie nad rozwiązaniem problemu  

 drama - krótkie scenki i inscenizacje, odgrywanie ról; metody 

plastyczne –plakaty, ulotki 

 metody audiowizualne -wykorzystanie Internetu jako narzędzi 

zdobywania informacji, filmy edukacyjne  

 gry i zabawy rozwijające myślenie strategiczne  

 trening komunikacji i zachowań społecznych, mini-wykłady, 

pogadanki, 

 indywidualne rozmowy 

 ankiety, testy, kwestionariusze. 

 

 

 

 

 

V. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym 

 

Zakres zadań poszczególnych osób zaangażowanych w proces doradczy 

wynika z kompetencji, profilu wykształcenia, wykładanych treści oraz podstawy 

programowej w szkole ponadgimnazjalnej.  

 



Dyrektor odpowiada za organizację działań z zakresu doradztwa zawodowo, 

tworzy warunki do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego, monitoruje 

efekty ustalonych i podejmowanych działań z zakresu przygotowania uczniów do 

wyboru drogi kształcenia i kariery zawodowej, powołuje szkolnego koordynatora 

ds. doradztwa zawodowego. 

 

Szkolny doradca zawodowy–systematycznie diagnozuje zapotrzebowania 

uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu 

kształcenia i kariery zawodowej ,koordynuje działalność informacyjno –doradczą 

realizowaną przez szkołę; przeprowadza indywidualne rozmowy doradcze oraz 

zajęcia warsztatowe dla młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego, 

współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego; dokonuje bieżącego monitorowania realizacji WSDZ, gromadzi i 

udostępnia informacje edukacyjno –zawodowe, przeprowadza ankietę 

ewaluacyjną i sporządza sprawozdanie z realizacji WSDZ.  

 

V–ce dyrektor oraz pedagog szkolny diagnozuje potrzeby oraz możliwości 

uczniów, udziela indywidualnych porad i konsultacji w zakresie rozpoznawania 

mocnych stron oraz podejmowania decyzji edukacyjnych, w zależności od 

potrzeb i możliwości organizacyjnych prowadzi zajęcia rozwijające umiejętności 

emocjonalno -społeczne oraz na temat technik uczenia się, radzenia sobie ze 

stresem i autoprezentacji, kieruje uczniów do specjalistycznych placówek. 

 

 Nauczyciele wychowawcy na lekcjach wychowawczych ( raz w miesiącu) 

prowadzą zajęcia związane z przygotowaniem młodzieży do podejmowania 

decyzji edukacyjno –zawodowych oraz planowania kariery zawodowej, rozwijają 

umiejętności współpracy w grupie, kierują uczniów potrzebujących pomocy do 

doradcy zawodowego i pedagoga szkolnego na konsultacje; wspierają rodziców 

w roli doradcy w wyborach edukacyjnych i zawodowych 



 

Wszyscy nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych w ramach 

poszczególnych przedmiotów realizują podstawę programową i program 

nauczania odnosząc się do treści programowych doradztwa zawodowego; 

rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnień uczniów. Do zadań 

nauczycieli należy diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i 

pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Każdy nauczyciel 

udostępnia uczniom informacje edukacyjno-zawodowe oraz omawia zawody 

związane z daną dziedziną i realizowanymi hasłami programu nauczania. 

Nauczyciele współpracują z wychowawcami klasy w realizacji doradztwa 

edukacyjno -zawodowego dla uczniów, przygotowują uczniów do udziału w 

konkursach zawodowych, prowadzą koła zainteresowań,  

zajęcia dodatkowe; współpracują ze szkolnym koordynatorem doradztwa oraz z 

innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z 

doradztwem zawodowym. 

 

 

 

 

Przykłady treści doradczych realizowanych przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów: 

 

Podstawy przedsiębiorczości – komunikacja interpersonalna, mocne i słabe 

strony swojej osoby, autoprezentacja, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych 

oraz do rozmowy kwalifikacyjnej, negocjacje, rynek pracy, zakładanie 

działalności gospodarczej, biznesplan; 

Biologia – choroby zawodowe, cywilizacyjne, skutki długotrwałego stresu; 

Geografia – struktura zatrudnienia, bezrobocie; emigracja zarobkowa 



Języki obce (w tym zawodowe) – słownictwo dotyczące zawodów, rozmowa o 

pracę, elementy autoprezentacji, słownictwo branżowe; 

WOS i historia – bezrobocie i metody walki z nim, struktura zawodowa ludności, 

postawy obywatelskie, udział człowieka w życiu społecznym, grupy społeczne i 

ich rola w społeczeństwie, rozwój polskiego społeczeństwa 

Religia/etyka – etyka gospodarcza i zawodowa, szanse i zagrożenia dla 

człowieka, zasady życia społecznego, etyka a ekonomia, władza i jej moralne 

konsekwencje 

Język polski – rola pracy w życiu człowieka, trudna praca ludzi na wsi, kultura 

słowa, komunikacja społeczna, elementy autoprezentacji, redagowanie podań, 

pism urzędowych, e-maili; 

Matematyka - odczytywanie i interpretacja danych w tekstach, tablicach i 

wykresach, planowanie czynności oraz dzielenie zadań na etapy. 

Informatyka – wysyłanie korespondencji mailowo, tworzenie dokumentów, 

redagowanie tekstu, sposoby pracy z Internetem –wyszukiwanie informacji, 

logowanie się do portali oferujących pracę, podstawy tworzenia własnych stron 

internetowych 

Edukacja dla bezpieczeństwa – zasadnicza służba wojskowa, ratownictwo 

medyczne –alternatywy pracy 

Wychowanie fizyczne – uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez 

całe życie, prozdrowotny styl życia, umiejętności sprzyjające zapobieganiu 

chorobom zawodowym, 

Przedmioty zawodowe – terminologia branżowa, wiedza i umiejętności 

niezbędne do wykonywania czynności charakterystycznych dla danego zawodu  

-Nauczyciele bibliotekarze prenumerują czasopisma związane z edukacją oraz 

gromadzą i udostępniają materiały informacyjne z zakresu doradztwa edukacyjno 

-zawodowego; współpracują ze szkolnym koordynatorem doradztwa oraz z 

innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z 



doradztwem zawodowym; włączają się w organizowane przez szkołę i instytucje 

zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego. 

 

Inne osoby zatrudnione w szkole np.  

Pielęgniarka: współpracuje ze szkolnym koordynatorem doradztwa oraz z 

innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z 

doradztwem zawodowym; udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych 

z punktu widzenia wybranych przez uczniów zawodów, organizuje dla uczniów 

spotkania dotyczące dbania o stan zdrowia i bezpieczeństwo oraz kształtowanie 

właściwych nawyków adekwatnych do zawodów wybranych przez uczniów 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Wolontariatu 

zapewniają warunki organizacyjne dla działalności młodzieży, udzielając pomocy 

w realizacji zadań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Zasoby materialne przydatne w realizacji działań związanych z 

doradztwem zawodowym 

Wyposażenie doradcy zawodowego stanowią: 



 biblioteczka z materiałami i publikacjami dla uczniów, dla nauczycieli i 

rodziców;  

 sprzęt do ekspozycji materiałów drukowanych (tablice informacyjne, 

regały na książki itp.); -zbiory informacji drukowanych (informatory, 

ulotki, czasopisma specjalistyczne itp.);  

 zbiory informacji multimedialnych; 

 materiały wspomagające pracę doradcy i nauczycieli: ankiety, 

kwestionariusze, scenariusze zajęć itp.;  

 

VII. Sojusznicy. Sieci współpracy 

Doradztwo zawodowe stanowi system działań oparty na współpracy wielu 

podmiotów. 

Wspólne działania systemowe pozwalają na dokonanie podziału zadań 

adekwatnie 

do posiadanej wiedzy, doświadczeń, kompetencji w obszarze przedsiębiorczości, 

wychowania, doradztwa i orientacji zawodowej. 

Do sojuszników szkoły w zakresie realizacji WSDZ należą: 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku; 

 Miejski Urząd Pracy w Płocku; 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku; 

 Lokalne Uczelnie Wyższe, w tym Akademickie Biura Karier; 

 Centrum Edukacji i Pracy OHP w Płocku, Młodzieżowe Biuro Pracy OHP 

w Płocku; 

 Lokalni pracodawcy 

 Mobilne Centrum Informacji zawodowej w Płocku 

 



VIII. Oczekiwane efekty i korzyści wynikające z realizacji doradztwa 

zawodowego 

Dla indywidualnych odbiorców: 

 ułatwienie uczniom, nauczycielom i rodzicom dostępu do informacji 

edukacyjno –zawodowych; 

 przygotowanie do podejmowania świadomych, trafniejszych decyzji 

edukacyjnych i zawodowych; 

 ułatwienie młodzieży wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur 

pozyskiwania i utrzymania pracy; 

 uświadomienie uczniom możliwości wprowadzania zmian w zaplanowanej 

karierze zawodowej; 

 pomoc w poruszaniu się na rynku pracy, wzrost mobilności absolwentów 

 rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich 

wykorzystania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej; 

 kształtowanie postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej 

osobowości; 

 kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych i stresowych; 

 poznanie przez uczniów, świata zawodów” (m.in. zadań i czynności, 

środowiska pracy, przeciwwskazań i wymagań zawodowych); 

 zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, zniechęceniu, rezygnacji ze 

szkoły lub pracy jako konsekwencji niewłaściwych wyborów 

 

 

Dla szkoły: 

 realizowanie zobowiązań wynikających z przepisów Prawa oświatowego; 

 zapewnienie ciągłości działań orientacyjno –doradczych szkoły i 

koordynacji zadań wynikających z programu wychowawczego szkoły; 



 utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej 

oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji. 

 

Dla pracodawców: 

 zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych 

kandydatów, świadomych oczekiwań rynku pracy 

 

IX Tygodniowy wymiar godzin dla liceum  

Według Rozporządzenia MEN z dnia 28.03.2017 w sprawie ramowych planów 

nauczania dla szkół publicznych wymiar godzin w klasach liceum wynosi 10 

godzin w całym cyklu nauczania.  

 

Klasa I LO 3 
godziny 

Klasa II LO 3 
godziny 

Klasa III LO 4 
godziny 

 

Klasa I LO 2 godziny 
Klasa II 
LO 

2 godziny 

Klasa III 
LO 

3 godziny 

Klasa IV 
LO 

3 godziny 

 

 

 

 

X Ewaluacja 



Ewaluacja skuteczności zaplanowanych w WSDZ działań nastąpi poprzez: 

• zebranie informacji zwrotnych od adresatów WSDZ 

• analizę prowadzonej dokumentacji. Po zakończeniu roku szkolnego 

sporządzone zostaje sprawozdanie z realizacji wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego za dany rok szkolny. Realizacja zadań 

podejmowanych przez doradcę zawodowego w ramach 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego dokumentowana jest 

wpisem do dziennika zajęć doradcy zawodowego. Realizacja treści z 

zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego podejmowanych na 

zajęciach lekcyjnych dokumentowana jest wpisem tematu do dziennika 

zajęć lekcyjnych. 

 

Anna Borawska 

 


