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W świetle nowych przepisów prawa oświatowego doradztwo edukacyjno-zawodowe stało się
ważnym  elementem  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej.  Środowisko  szkolne
odgrywa  szczególną  rolę  w  procesie  podejmowania  decyzji  edukacyjno-zawodowych  przez
uczniów.  WSDZ  obejmuje  indywidualną  i  grupową  pracę  z  uczniami,  rodzicami
 i  nauczycielami.  System  doradztwa  zawiera  działania  celowe,  systematyczne  i  długotrwałe,
które skupiają się wokół trafnych wyborów edukacyjnych i zawodowych młodzieży.

   Głównym  celem  WSDZ  jest  wyposażenie  ucznia  w  wiedzę  i  umiejętności  niezbędne  
w  planowaniu  kariery  zawodowej,  czyli  poznanie  własnych  zainteresowań  i  predyspozycji
zawodowych,  źródeł  informacji  dotyczących  rynku  pracy,  znajomości  zawodów.
WSDZ jest jednym z podstawowych dokumentów wychowawczych szkoły i  jest włączony do
statutu szkoły. 

1. Realizatorzy WSDZ:
 dyrektor szkoły,
 doradca zawodowy,
 pedagodzy szkolni,
 wychowawcy klas,
 nauczyciele,
 pielęgniarka szkolna.

2. Partnerzy szkoły w realizacji doradztwa edukacyjno - zawodowego:
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętach, 
 Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu-filia w Kętach,
 Ochotnicze Hufce Pracy (Kęty, Andrychów, Bielsko-Biała)
 Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, 
 Centrum Kształcenia Dorosłych, 
 przedsiębiorcy,
 rodzice,
 zakłady pracy.

3. Akty prawne regulujące zadania szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-
zawodowego: 

 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;

 Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z poźn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach  



i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  13  czerwca  2017  r.  w  sprawie

warunków  organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży
niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych  niedostosowaniem
społecznym (  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad
działania  publicznych  poradni  psychologiczno-pedagogicznych,  w  tym  poradni
specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199);

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  maja  2001  r.  w  sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., nr
61 poz.624).

4. Założenia programu: 

 Wewnątrzszkolny  System  Doradztwa  Zawodowego  w  szkole  obejmuje  ogół  działań
podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru
dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu.

 Program  zawiera  informacje  o  zawodach,  kwalifikacjach  i  stanowiskach  pracy  oraz
możliwościach  uzyskania  kwalifikacji  zgodnych   z  potrzebami  rynku  pracy,  a  także
predyspozycjami zawodowymi.

 WSDZ  jest  częścią  planu  wychowawczo-profilaktycznego  szkoły  i  jest  włączony  do
Statutu szkoły.  Adresatami projektu są uczniowie,  ich rodzice, nauczyciele i instytucje
wspomagające proces edukacyjno- doradczy.

 Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który
wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje,  potrafi dokonać samooceny, zna swoją
wartość, ma plany na przyszłość. 

 Wewnątrzszkolny  System  Doradztwa  Zawodowego  zakłada,  że:   wybór  zawodu  jest
procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni
wielu lat życia;  na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat
zawodów ścieżek edukacyjnych  i  rynku pracy;   na  wybór  zawodu wpływają  głównie
cechy  osobowościowe  jednostki  (temperament,  charakter,  poziom  inteligencji,
zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy,
czynniki  emocjonalne,  zdrowotne,  rodzaj  i  poziom  wykształcenia,  wpływ  rodziny  ,
aktywność własna jednostki.

 Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku
życia  człowieka;   działania  w ramach WSDZ muszą  być  systematyczne,  zaplanowane
i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły.

 WSDZ  obejmuje  indywidualną  i  grupową  pracę  z  uczniami,  rodzicami    
i   nauczycielami.

 WSDZ ma  charakter  planowych  działań ogółu  nauczycieli  i  koordynowany  jest  przez
szkolnego doradcę zawodowego,  dzięki  czemu wszelkie  działania szkoły  mają  spójny
charakter.

5. Zadania szkolnego doradcy zawodowego: 
 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 

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 
i uzdolnień uczniów,

 koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę ,



 współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

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

6. Cele programu WSDZ:
 Wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych;
 Przygotowanie młodzieży do opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej 

i zawodowej;
 Zapobieganie niewłaściwym wyborom i decyzjom edukacyjnym,
 Uczenie młodych ludzi dopasowywania swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej do zmian 

na rynku pracy;
 Wskazywanie praktycznego wykorzystania edukacji w życiu zawodowym;
 Rozpoznawanie własnego potencjału i zasobów związanych z wyborem zawodu;
 Rozwijanie i doskonalenie umiejętności wytyczania celów i ich realizowania;
 Zdobywanie wiedzy na temat ścieżek edukacyjnych, rynku pracy, zawodów;
 Wykształcenie u uczniów umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w

różnych zawodach;
 Przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych (bezrobocie, problemy 

zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej);
 Przygotowanie  rodziców do udzielania dzieciom wsparcia w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych;
 Pomoc nauczycielom w realizacji zadań doradczych.

7. WSDZ obejmuje pracę z:
 uczniami
 rodzicami
 nauczycielami

Praca z uczniami obejmuje następujące zagadnienia:

 preferencje i zainteresowania zawodowe,
 rozpoznawanie uzdolnień i wartości,
 działalność samorządowa,
 specyfika wybranych zawodów,
 zajęcia aktywizujące odpowiedni wybór szkoły/zawodu,
 oferty szkół ponadgimnazjalnych  i ponadpodstawowych,
 warunki przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych ,
 praca z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie, zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym, niezdecydowanymi, przewlekle chorymi 
w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowej.

Praca z rodzicami obejmuje:

 zapoznanie z aktualną ofertą edukacyjną (szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe 
w najbliższej okolicy, w miarę potrzeb poza regionem),

 indywidualne konsultacje,
 porady i konsultacje dla rodziców uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niezdecydowanych, 
przewlekle chorych,

 prelekcje na temat aktualnych ofert edukacyjnych, możliwości kształcenia,



 przygotowanie do udzielania wsparcia dzieciom w podejmowaniu decyzji edukacyjno-
zawodowych.

Praca z nauczycielami dotyczy:

 współpracy wszystkich nauczycieli podczas realizacji zadań ujętych w WSDZ;
 tworzenia i aktualizacji informacji edukacyjno-zawodowej.

8. Formy działalności. WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, 
rodzicami i nauczycielami:

a) Rozmowa doradcza - jest realizowana przez doradcę zawodowego podczas 
indywidualnych spotkań z uczniami. Podstawowe cele rozmowy:

 zebranie informacji o uczniu i o jego funkcjonowaniu w szkole oraz w rodzinie,
 dokonanie diagnozy dotyczącej zainteresowań, zasobów i preferencji ucznia,
 udzielanie porad dotyczących wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej,
 udzielenie uczniom wsparcia w procesie podejmowania decyzji,
 wspólne ustalenie z uczniem planów na przyszłość i zaplanowanie kierunków działania.

b) Pogadanki-wychowawcy, nauczyciele, doradca zawodowy w rozmowach kierowanych 
z uczniami poruszają tematykę związaną z doradztwem edukacyjno-zawodowym. 
Młodzieży stawiane są pytania związane z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, 
wyborem zawodu. 

c) Zajęcia warsztatowe- warsztaty, czyli zajęcia praktyczne prowadzone przez doradcę 
zawodowego i wychowawców klas. Przykładowe tematy: „Moje mocne strony”, „Jak 
radzić sobie ze stresem.”, „Moje zainteresowania”, „Mój temperament”, „ Jak trafnie 
wybrać zawód”. 

Techniki wykorzystywane podczas zajęć warsztatowych:
 mini wykład,
 praca w podgrupach,
 burza mózgów,
 dyskusja,
 odgrywanie ról.

d) Poradnictwo indywidualne i grupowe – korzyści:
 ułatwienie planowania kariery zawodowej,
 rozpoznanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
 uświadamianie mocnych stron i możliwości ich wykorzystania przy poszukiwaniu pracy,
 autoprezentacja,
 rozwój umiejętności interpersonalnych,
 nauka sposobów radzenia sobie ze stresem.

e) Teczki zawodowe-Uczniowie zakładają teczki, w których będą gromadzić informacje na 
swój temat. W teczkach znajdować się będą karty pracy, wyniki testów 
i kwestionariuszy, opisy swoich osiągnięć. Zgromadzone informacje stanowią podstawę 
do określenia umiejętności, zdolności, wytyczenia ścieżki rozwoju edukacyjnego i 
zawodowego. 



f) Testy, kwestionariusze, ankiety- testy, ankiety i kwestionariusze wykonywane będą 
przez doradcę w formie papierowej lub komputerowej. Metody te ułatwią uczniom 
poznanie siebie, predyspozycji zawodowych, cech osobowości i charakteru.

Doradca zawodowy w zależności od potrzeb ucznia wykonuje następujące 
kwestionariusze, ankiety i testy:

 Kwestionariusz wielorakiej inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera;
 Kwestionariusz skłonności zawodowych;
 Test „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań-gwarancją życiowego sukcesu”;
 Ankieta skłonności zawodowych;
 Ankieta „Mój stan zdrowia”;
 Ankieta „Określenie cech temperamentu”;
 Ankieta umiejętności;
 Karta zainteresowań.

g) Lekcje wychowawcze-podczas zajęć z wychowawcą będą realizowane treści z zakresu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego: samopoznania, integracji i komunikacji 
interpersonalnej, współpracy w grupie, planowania, podejmowania decyzji, 
rozwiązywania problemów. Tematyka zajęć obejmuje także informacje o zawodach oraz 
informacje o możliwościach dalszego kształcenia. 

h) Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
 Dni Otwarte szkół. Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych i 
ponadgimnazjalnych mogą odbywać się na terenie szkoły lub na terenie szkół 
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, Młodzież klas III gimnazjum , VIII SP 
poprzez udział w dniach otwartych organizowanych przez szkoły ma możliwość 
zebrania informacji bezpośrednio od uczniów danej placówki. Organizacją wyjść na dni 
otwarte zajmuje się doradca zawodowy w porozumieniu z wychowawcami klas.

i) Konkursy- organizacja konkursów literackich, plastycznych, w formie prezentacji 
multimedialnych, testów wiedzy. Przykładowa tematyka: „Mój wymarzony zawód”, 
„Moje hobby początkiem mojej kariery”, „Zawody przyszłości”.

j) Targi Edukacyjne, Targi Pracy- udział w tych wystawach poszerza zakres wiedzy 
o możliwościach edukacyjnych, umożliwia zapoznanie z ofertami szkół oraz zakładów 
pracy.

k) Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego- program zajęć  zawiera treści dotyczące 
informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach 
uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami 
zawodowymi – a zatem informacje edukacyjno-zawodowe, informacje dotyczące rynku 
pracy i informacje dotyczące samopoznania

Celem doradztwa zawodowego w klasie  7 szkoły  podstawowej  jest  przygotowanie  uczniów  
do  odpowiedzialnego  planowania  ścieżki  swojej  kariery  i  trafnego  podejmowania  decyzji
dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu doradcy zawodowego. 
Cele ogólne programu:
• poznawanie samego siebie;
• analiza informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy;
• poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
• kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy;
• rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie.



W  programie  ujęte  zostały  również  cele  szczegółowe  w  poszczególnych  obszarach:

            W obszarze POZNANIE SIEBIE uczeń:
 rozpoznaje  swoje  zasoby  (zainteresowania,  zdolności,  uzdolnienia,  kompetencje,

predyspozycje zawodowe);
 charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy;
 określa  aspiracje  i  potrzeby  związane  z  własnym  rozwojem  i  możliwe  sposoby  ich

realizacji.

             W obszarze ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY uczeń:
 wyszukuje  i  analizuje  informacje  na  temat  zawodów  oraz  charakteryzuje  wybrane

zawody;
 wskazuje drogi zdobycia wybranych zawodów;
 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
 konfrontuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy oraz 

oczekiwaniami pracodawców.

W obszarze RYNEK EDUKACYJNY uczeń:
 charakteryzuje strukturę systemu edukacji;
 analizuje  oferty  szkolnictwa  ponadpodstawowego  i  wyższego  pod  kątem  możliwości

dalszego kształcenia;
 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

             W obszarze PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU uczeń:
 określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów;
 planuje ścieżkę kariery, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów;
 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery.

Opis zakładanych efektów kształcenia

W zakresie wiedzy uczeń:
 posługuje się  pojęciami związanymi z tematyką rynku pracy, kwalifikacji zawodowych;
 identyfikuje swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe;
 wyjaśnia zależności pomiędzy zainteresowaniami a wyborem zawodu;
 wymienia umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach

zawodowych i społecznych.

W zakresie umiejętności uczeń:
 rozwija swoje zainteresowania;
 wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa zawodowego, aby trafnie określić

swe predyspozycje, zdolności, umiejętności;
 samodzielnie  lub  z  pomocą  doradcy  planuje  dalszą  ścieżkę  rozwoju  edukacyjno-

-zawodowego.

W zakresie kompetencji społecznych uczeń:
 skutecznie współpracuje z kolegami w zespole;
 przyjmuje twórczą i refleksyjną postawę wobec przekonań oraz sposobu postępowania

innych ludzi;
 rozwiązuje konflikty powstające podczas pracy zespołowej.



Tematyka zajęć:
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ie 1. Wszyscy jesteśmy zdolni! 45 minut

2. Praca w grupie jako przykład kompetencji 

kluczowej.

45 minut

3. Umiejętności a zawód. 45 minut
4. Moje umiejętności. 45 minut
5. Czym się interesuję? 45 minut
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e 6. Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-

zawodową?

45 minut

7. Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa.

45 minut
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cy 8. Zawody w moim najbliższym otoczeniu. 45 minut

9. Od elektryka do kierownika. 45 minut

10. Kompetencje na rynku pracy. 45 minut



9. Plan realizacji WSDZ.

TEMATYKA/
DZIAŁANIE

SPOSÓB REALIZACJI ODBIORCY/
TERMIN

REALIZATORZY

Punkt Informacji 
Zawodowej.

1.Tworzenie i uaktualnianie
w gabinecie pedagoga 
szkolnego i bibliotece 
szkolnej doradczej bazy 
danych.
Wyposażenie:

 -publikacje na temat 
doradztwa 
edukacyjno-
zawodowego, 

 informator o 
zawodach,

 przydatne adresy 
internetowe, 

 programy 
komputerowe, 

 filmy o zawodach, 
 terminy i zasady 

rekrutacji do szkół 
ponadgimnazjalnych

 adresy instytucji 
świadczących pomoc
w zakresie wyboru 
szkoły/zawodu.

2. Umieszczenie dokumentu 
WSDZ na stronie 
internetowej szkoły.

Uczniowie  klas 
7 SP, 2 i 3 GM.
(cały rok 
szkolny)

-Doradca zawodowy;
-Nauczyciel 
informatyki;
-Nauczyciel 
bibliotekarz.

Ogólnopolski 
Tydzień Kariery.

1.Prelekcje dla młodzieży 
prowadzone przez doradcę 
zawodowego z PUP.
2.Informacja o OTK.
3.Przeprowadzenie testów 
dla uczniów.

Uczniowie  klas 
3 GM
 (październik)

-Dyrektor szkoły;
-Doradca  zawodowy
szkolny i z PUP;
-Wychowawcy klas;
-Nauczyciele.

Moje mocne strony.

1.Zajęcia warsztatowe na 
temat mocnych stron.
2.Lekcje wychowawcze.
3.Kwestionariusz wielorakiej
inteligencji.

Uczniowie  klas 
7 SP i 2 GM 
(cały rok 
szkolny)

-Doradca zawodowy;
-Pedagog szkolny;
-Wychowawcy klas.

Integracja
i komunikacja 
interpersonalna.

1.Zajęcia warsztatowe 
integrujące  zespoły klasowe.
2.Lekcje wychowawcze.
3.Wycieczki klasowe.
4.Imprezy integracyjne.

Uczniowie 
wszystkich klas 
(pierwszy 
semestr)

-Doradca zawodowy; 
-Wychowawcy klas;
-Opiekunowie 
samorządu 
szkolnego.



Zajęcia pozalekcyjne.
1. Zajęcia pozalekcyjnych.
2.Odkrywanie umiejętności 
uczniów.
3.Rozwijanie przez młodzież 
zdolności i zainteresowań.

Uczniowie 
wszystkich klas 
(cały rok 
szkolny)

-Dyrekcja szkoły;
-Nauczyciele 
prowadzący zajęcia 
pozalekcyjne.

Wartości w życiu 
człowieka.

1.Tematyka wartości 
poruszana podczas lekcji .

Uczniowie 
wszystkich klas 
(cały rok 
szkolny)

-Doradca zawodowy;
-Nauczyciele;
-Wychowawcy klas.

Potrzeby człowieka
 i sposoby ich 
zaspokajania.

1.Lekcje WOS na temat 
potrzeb człowieka.
2.Zajęcia warsztatowe nt. 
rozpoznawania swoich 
potrzeb.

Uczniowie 
wszystkich klas
(cały rok 
szkolny)

-Nauczyciel WOS;
-Wychowawcy klas;
-Doradca zawodowy.

Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
z zakresu 
kompetencji 
społecznych.

1.Zajęcia z wychowawcą.
2.Praca w szkolnym kole 
Caritas
2.Działalność w 
samorządach klasowych 
i  samorządzie uczniowskim.

Uczniowie 
wszystkich klas 
(cały rok 
szkolny)

-Wychowawcy klas.
-Opiekunowie 
szkolnego koła 
Caritas,
-Opiekunowie 
samorządu 
szkolnego.

Poznajemy różne 
grupy zawody. 
Świat zawodów.

1.Informacje na temat 
zawodów.
2.Zajęcia z doradztwa 
zawodowego.
3.Ankiety na temat 
skłonności zawodowych.
4.Informatory 
o zawodach.
5.Książki, publikacje, 
czasopisma 
o zawodach.
6.Informacje na stronach 
internetowych.
7.Filmy o zawodach.

Uczniowie klas 
7 SP, 2 i 3 GM
 (cały rok 
szkolny)

-Doradca zawodowy
(szkolny i z PUP);
-Nauczyciele 
przedmiotowi.

Proces 
podejmowania 
decyzji.
Decyzje zawodowe.

1.Zajęcia warsztatowe na 
temat odpowiedzialności za 
własne decyzje.
2.Pogadanki na temat 
czynników warunkujących 
trafną decyzję edukacyjna
i zawodową.

Uczniowie klas 
7 SP, 2 i 3 GM 
(cały rok 
szkolny)

-Doradca zawodowy;
-Wychowawcy;
-Nauczyciele.



Cele życiowe.

1.Lekcje wychowawcze.
2.Pogadanki.
3.Indywidualne konsultacje 
z doradcą.

Uczniowie klas 
7 SP, 2 i 3 GM 
(cały rok 
szkolny)

-Wychowawcy klas;
-Doradca zawodowy.

Wybór szkoły
 i zawodu.

1.Zajęcia warsztatowe.
2.Filmy o zawodach.

Uczniowie klas 
7 SP, 2 i 3 GM 
(cały rok 
szkolny)

-Wychowawcy klas;
-Nauczyciel WOS;
-Doradca zawodowy.

Zainteresowania
a wybór zawodu.

1.Testy np.: „Rozpoznawanie
predyspozycji 
i zainteresowań-gwarancją 
życiowego sukcesu”.
2.Karta zainteresowań.
3.Poradnictwo 
indywidualne.
4.Zajęcia warsztatowe „Moje 
zainteresowania”.

Uczniowie klas 
7 SP, 2 i 3 GM 
(cały rok 
szkolny)

-Doradca zawodowy;
-Wychowawcy.

Podstawy 
przedsiębiorczości.

1.Lekcje WOS-u poruszające 
treści związane
 z przedsiębiorczością.
2.Udział w zajęciach
 i przedsięwzięciach 
związanych z pracą 
w szkolnym kole 
przedsiębiorczości.

Uczniowie 
wszystkich klas
(cały rok 
szkolny)

-Nauczyciel WOS;
-Opiekunowie koła 
przedsiębiorczości

Rozwój 
samorządowej 
działalności 
młodzieży.

1.Realizacji zadań 
samorządu szkolnego 
według planu pracy.

Uczniowie 
zaangażowani 
w pracę 
samorządu 
uczniowskiego
(cały rok 
szkolny)

Opiekunowie 
samorządu 
uczniowskiego.

Rynek pracy.

Przyczyny i skutki 
bezrobocia.

1.Lekcje WOS.

2.Pogadanki.

Uczniowie klas 
 3 GM 
(według planu 
nauczania)

-Nauczyciel WOS;

-Doradca zawodowy.

Metody radzenia 
sobie w sytuacjach 
trudnych, 
stresogennych.

1. Warsztaty „Jak radzić 
sobie ze stresem?”

Uczniowie 
wszystkich klas
(cały rok 
szkolny)

-Wychowawcy klas;

-Nauczyciele;

-Doradca zawodowy.



Autoprezentacja.

1.Zajęcia integracyjne.
2.Lekcje przedmiotowe 
(praca w grupach);
3.Zajęcia warsztatowe 
z doradcą zawodowym.

Uczniowie 
wszystkich klas
(według planu 
nauczania)

-Wychowawcy klas;
-Nauczyciele;
-Doradca zawodowy.

Mój stan zdrowia. 
Przeciwwskazania 
zdrowotne.

1.Zwracanie uwagi na 
przeciwwskazania
2.Zdrowotne do 
wykonywania
poszczególnych
zawodów.

Uczniowie  klas 
2 i 3 GM
(cały rok 
szkolny)

-Pielęgniarka 
szkolna;
-Wychowawcy;
-Doradca zawodowy;
-Nauczyciel biologii;
-Pracownicy PPP.

Porady i konsultacje 
u specjalistów.

1.Kierowanie do specjalistów
uczniów 
z problemami decyzyjnymi, 
przewlekle chorymi, 
zagrożonych 
niedostosowaniem 
społecznym.

Uczniowie-
według potrzeb
(cały rok 
szkolny)

-Dyrektor;
-Doradca zawodowy 
(pedagog szkolny);
-Wychowawcy;
-Pielęgniarka szkolna.

System edukacji.
1.Wykłady na temat systemu
edukacji.

Uczniowie klas 
7 SP, 2 i 3 GM 
(cały rok 
szkolny)

-Dyrektor;
-Doradca zawodowy;
-Wychowawcy.

Oferta szkół 
ponadpodstawowych
ponadgimnazjalnych

1.Przedstawienie aktualnej 
oferty szkół podczas rozmów
indywidualnych, zajęć 
warsztatowych, na tablicy 
ogłoszeń, na stronie 
internetowej szkoły.

Uczniowie klas 
7 SP, 2 i 3 GM 
(cały rok 
szkolny)

-Dyrektor;
-Doradca zawodowy;
-Wychowawcy klas;
-Nauczyciel 
informatyki.

Targi Edukacyjne.

1.Zorganizowanie wyjazdu 
na Targi Edukacyjne do 
Oświęcimia.
2.Przekazanie przez doradcę 
zawodowego informacji 
zebranych podczas innych.

Uczniowie  klas 
3 GM
 (według 
harmonogramu 
imprez)

-Dyrektor;
-Doradca zawodowy; 
-Wychowawcy klas 
III.

Dni Otwarte szkół.
Spotkania 
z przedstawicielami 
szkół 
ponadpodstawowych
ponadgimnazjalnych

1.Zwiedzanie szkół
 i zapoznanie z ofertami 
edukacyjnymi.
2.Wykaz terminów Dni 
Otwartych.
3.Spotkania informacyjne 
z przedstawicielami szkół 
ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie  klas 
3 GM
 (według 
harmonogramu 
imprez)

-Dyrektor ;
-Doradca zawodowy;
-Przedstawiciele 
szkół 
ponadpodstawowych
ponadgimnazjalnych.



Spotkania 
z przedstawicielami 
zawodów.

Wycieczki do firm, 
zakładów  pracy.

1,Zwiedzanie firm, zakładów 
pracy  i zapoznanie 
z warunkami pracy
2. Spotkania informacyjne 
z przedstawicielami różnych 
zawodów.

Uczniowie  klas 
3 GM
 (według 
harmonogramu )

-Dyrektor ;
-Doradca zawodowy;
-Przedstawiciele 
zawodów i miejsc 
zatrudnienia.

Tworzenie 
dokumentów 
aplikacyjnych.

1.Uczenie prawidłowego
przygotowywania 
dokumentów
aplikacyjnych, np. CV,
 listu motywacyjnego.

Uczniowie klas 
 3 GM 
(według planu 
nauczania)

-Nauczyciel
 j. polskiego;
-Nauczyciel WOS- u;
-Doradca zawodowy.

Plany edukacyjno-
zawodowe.

1.Warsztaty” Jak trafnie 
wybrać szkołę i zawód?”
2.Poradnictwo indywidualne
i grupowe.
3.Przeprowadzenie 
konkursu z zakresu 
doradztwa.

 -Uczniowie klas 
7 SP, 2 i 3 GM 
(cały rok 
szkolny)

-Rodzice 
uczniów klas 
7 SP, 2 i 3 GM 
(cały rok 
szkolny)

-Doradca zawodowy;
-Nauczyciel WOS;
-Wychowawcy klas.

Popularyzacja 
informatorów
i ulotek na temat 
oferty edukacyjnej
szkół 
ponadpodstawowych
ponadgimnazjalnych

1.Oferta edukacyjna 
w formie ulotek
 i informatorów dostępna 
u doradcy zawodowego, 
w bibliotece, na tablicy 
informacyjnej oraz na 
stronie szkoły.

-Uczniowie klas 
7 SP, 2 i 3 GM 
(cały rok 
szkolny)

-Rodzice 
uczniów klas 
7 SP, 2 i 3 GM 
(cały rok 
szkolny)

-Doradca zawodowy;
-Nauczyciel 
bibliotekarz.

Poszukiwanie
informacji w sieci.

1.Wdrażanie uczniów do 
wyszukiwania informacji w 
sieci podczas lekcji 
informatyki

Uczniowie klas 
7 SP, 2 i 3 GM 
(cały rok 
szkolny)

-Nauczyciel 
informatyki;
-Doradca zawodowy.

Indywidualne Plany 
Działania (IPD)

Teczki zawodowe.

1.Opracowywanie przez 
uczniów IPD- na podstawie 
testów preferencji, ankiet,
kwestionariuszy oraz 
informacji zebranych od 
rodziców, wychowawców 
i samego ucznia.
2.Gromadzone informacji 
o uczniach.

Uczniowie klas 
7 SP, 2 i 3 GM 
(cały rok 
szkolny)

Doradca zawodowy.



10. Zaplecze doradcze.

Gabinet  doradcy  zawodowego  wyposażony  jest  w  bazę  danych  o  zawodach,  rynku  pracy,
informatory o szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych , specjalistyczną literaturą,
scenariusze zajęć doradczych, broszury, ulotki, plakaty. W pracowni szkolnego doradcy znajduje
się  komputer  z  dostępem  do  Internetu.  Doradca  posiada  narzędzia  pracy:  ankiety,
kwestionariusze, testy, scenariusze zajęć, karty pracy, programy komputerowe, poradniki.

Sale  lekcyjne  wyposażone  są  w  nowoczesny  sprzęt  audio-wizualny  (np.  komputery  
z  dostępem  do  Internetu,  tablice  multimedialne,  telewizory,  rzutniki,  tablice  projekcyjne)
grupowe zajęcia. 

11. Spodziewane efekty:

 utworzenie w szkole bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz jej aktualizacja; 
 dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
 poszerzanie edukacyjnych i zawodowych możliwości uczniów; 
 zapewnienie dostępności działań doradczych w szkole;
 podejmowanie przez młodzież właściwych decyzji edukacyjno-zawodowych;
 wzmocnienie roli rodziców w planowaniu kariery swoich dzieci.

Korzyści dla uczniów: 

 pomoc w rzeczowym zaplanowaniu indywidualnej ścieżki kariery; 
 uświadomienie ewentualnej zmienności zaplanowanej ścieżki zawodowej; 
 przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, bierności, porzucaniu szkoły, 
 zapobieganie podjęciu nieodpowiedniej pracy lub trudności w jej znalezieniu, 
 udzielanie  aktualnych  informacji  o  typach  szkół  ponadgimnazjalnych,

ponadpodstawowych, kierunkach studiów i innych możliwościach kontynuacji nauki; 
 pomoc we wchodzeniu i poruszaniu się po rynku pracy. 

Korzyści dla rodziców: 

 wdrożenie do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nich decyzji 
edukacyjno-zawodowych; 

 informowanie o aktualnych typach szkół, możliwościach kształcenia; 
 przygotowanie do udzielenia pomocy dzieciom w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej,. 

ponadpodstawowej. 

Korzyści dla szkoły: 

 wywiązanie się z zobowiązań wynikających z przepisów oświatowych;
utworzenie w szkole bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej 
systematycznej aktualizacji-trafne wybory edukacyjno-zawodowe uczniów; 

 atrakcyjność szkoły, poprawa opinii o szkole ;
 wzrost świadomości znaczenia doradztwa w szkole; 
 przygotowanie ucznia do podjęcia ról społecznych i zawodowych. 



12. Ewaluacja.

Ewaluacja skuteczności działań w ramach WSDZ odbywać się będzie poprzez analizę 
informacji zwrotnej od uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz analizę prowadzonej 
dokumentacji.

13. Załączniki. 

Scenariusze zajęć (przykłady):

 Scenariusze zajęć dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Centrum Doradztwa 
Zawodowego dla Młodzieży .

http://cdzdm.pl/wp-content/uploads/2014/09/Scenariusze-zajec-dla-szkol-

gimnazjalnych-i-ponadgimnazjalnych.pdf     

 PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I DORADCÓW 
ZAWODOWYCH. Bogna Bartosz

http://static.scholaris.pl/main-file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf

 Rozwijam skrzydła. Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum  w zakresie 
doradztwa zawodowego. Katarzyna Druczak, Marzena  Mańturz, Magdalena Mrozek

file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/KOWEZiU_Rozwijam_skrzydla.pdf

Zasoby internetowe :
 www.wybieramzawod.pl  
 www.euroguidance.pl  

 http://www.ore.edu.pl  

 www.koweziu.edu.pl/www.doradztwozawodowe-koweziu.pl  

 www.irp-fundacja.pl  

 www.doradca-zawodowy.pl  

 www.labirynt-zawodow.progra.pl  

 www.kluczdokariery.pl  

 www.pociagdokariery.pl  

 www.sdsiz.pl  

http://www.sdsiz.pl/
http://www.pociagdokariery.pl/
http://www.kluczdokariery.pl/
http://www.labirynt-zawodow.progra.pl/
http://www.doradca-zawodowy.pl/
http://www.irp-fundacja.pl/
http://www.koweziu.edu.pl/www.doradztwozawodowe-koweziu.pl
http://www.ore.edu.pl/
http://www.euroguidance.pl/
http://www.wybieramzawod.pl/
http://cdzdm.pl/wp-content/uploads/2014/09/Scenariusze-zajec-dla-szkol-gimnazjalnych-i-ponadgimnazjalnych.pdf
http://cdzdm.pl/wp-content/uploads/2014/09/Scenariusze-zajec-dla-szkol-gimnazjalnych-i-ponadgimnazjalnych.pdf


 www.praca.gov.pl  

 www.doradca.praca.gov.pl  

 www.zawody.praca.net  

 www.pracuj.pl/kariera-rynek-pracy-zawody  

 www.wybieramzawod.pl  

 www.2011.tydzienkariery.pl  

 www.euroguidance.pl  

 www.ohpdlaszkoly.pl  

 www.poznajswiat.ecorys.pl  

 www.junior.org.pl  

 www.labirynt-zawodow.progra.pl  

 www.frps.org.pl  

 www.psychodnia.pl/img/site/SPIS_zawodow.doc  

 www.pracuj.pl/kariera-rynek-pracy-zawody  

http://www.pracuj.pl/kariera-rynek-pracy-zawody
http://www.psychodnia.pl/img/site/SPIS_zawodow.doc
http://www.frps.org.pl/
http://www.labirynt-zawodow.progra.pl/
http://www.junior.org.pl/
http://www.poznajswiat.ecorys.pl/
http://www.ohpdlaszkoly.pl/
http://www.euroguidance.pl/
http://www.2011.tydzienkariery.pl/
http://www.wybieramzawod.pl/
http://www.pracuj.pl/kariera-rynek-pracy-zawody
http://www.zawody.praca.net/
http://www.doradca.praca.gov.pl/
http://www.praca.gov.pl/

