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 Wstęp 

 

 W związku z ogromnym postępem technologicznym, rozwojem gospodarczym pojawił się problem 

dostosowania wiedzy, umiejętności, kwalifikacji społeczeństwa do wymagań rynku pracy. Należy 

podejmować odpowiednie działania w celu redukcji tego problemu.   

Światowe standardy gwarantują uczniom dostępność i powszechność usług doradczych na terenie 

szkoły. Również przepisy w polskim prawie oświatowym zobowiązują placówki oświatowe  

do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.  

Argumentując konieczność tworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego należy 

wskazać na: 

- potrzebę usytuowania blisko ucznia profesjonalnej pomocy, zwiększającej trafność jego decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, minimalizującej koszty psychiczne wynikające z niewłaściwych wyborów 

i koszty materialne związane z dojazdem do placówek specjalistycznych, 

- zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach planowanych działań 

realizowanych metodami aktywnymi, 

- możliwość udzielania uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku 

pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego, 

- możliwość działań w zakresie planowania wspólnie z uczniem jego kariery zawodowej, 

- obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawie trafności wyborów na kolejnych etapach 

edukacji, 

- dostosowanie rozwiązań polskich do standardów pozostałych krajów UE. 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, stwarza uczniowi możliwość zdobycia wiedzy    

i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej - poznania 

siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy i edukacji, uzyskania 

informacji o lokalnym rynku pracy oraz zaplanowania własnej kariery szkolnej i zawodowej. 
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1. Podstawy prawne 

 Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym regulują m.in.: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 

2572 z późniejszymi zmianami). 

 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. z 2003r., Nr 11, poz.114).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych                           

i ponadpodstawowych oraz placówkach – Dz.U. z 2017 r., poz. 1591). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r., poz. 703). 

 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia  2016r. 

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

zawodowego.  

 Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 w Chełmie. 

 

2. Cele 

Celem ogólnym doradztwa zawodowego w branżowych szkołach jest przygotowanie uczniów do 

świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji i dokonywania zmian decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających poznawanie własnych zasobów oraz analizę informacji na 

temat rynku pracy i systemu edukacji.  

Wewnątrzszkolny system doradztwa ma na celu: 

a) gromadzenie informacji o szkołach policealnych i wyższych oraz  innych jednostkach szkolących; 

b) gromadzenie informacji o zawodach; 

c) gromadzenie informacji o rynku pracy; 

d) szkolenia o metodach poszukiwania pracy; 

e) pomoc psychologiczną w określaniu własnych predyspozycji zawodowych; 

f) prowadzenie zajęć z zakresu: komunikacji interpersonalnej, profilaktyki antystresowej, technik 

negocjacji, sposobów motywowania do pracy, asertywności; 

g) kształtowanie umiejętności gromadzenia dokumentacji przydatnej na rynku pracy. 
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3. Działania 

 Działania związane z doradztwem zawodowym w branżowych szkołach są kierowane do trzech 

grup adresatów: 

a) uczniów, 

b) rodziców, 

c) nauczycieli.  

  

Działania kierowane do uczniów: 

 udzielanie porad i konsultacji indywidualnych; 

 prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych 

zasobów, świat zawodów i rynek pracy, rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, 

planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych; 

 pomaganie uczniom w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych; 

 realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych z uwzględnieniem 

specyfiki danego przedmiotu; 

 aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów – np. poprzez udział                 

w  konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia przedmiotowe, udział w                    

organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych; 

 określanie potencjału edukacyjno-zawodowego; 

 organizowanie zajęć praktycznych i staży zawodowych; 

 zachęcanie do pozyskiwania referencji z miejsc zajęć praktycznych lub miejsc odbywania przez 

uczniów staży zawodowych; 

 prowadzenie kół zainteresowań zgodnie z oczekiwaniami uczniów; 

 inspirowanie do zdobywania nowych umiejętności poprzez udział w dodatkowych zajęciach 

zawodowych;  

 angażowanie uczniów w działania na rzecz promocji szkoły; 

 organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;  

 umożliwianie udziału w targach pracy i targach edukacyjnych; 

 organizowanie konkursów zawodowych; 

 umożliwianie udziału w projektach wpływających na zwiększenie zaangażowania uczniów              

i samodzielności w planowaniu kariery; 

 organizowanie dla uczniów spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół dla dorosłych;  

 umożliwianie zdobywania dodatkowych uprawnień w trakcie nauki; 

 udostępnianie materiałów multimedialnych ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i rynku 

edukacyjnym, planowanie własnej ścieżki kariery zawodowej. 
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Działania kierowane do rodziców:  

 organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole;  

 organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy; 

 organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy; 

 prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów; 

 udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (tablice informacyjne, strona www,  

e-dziennik. 

Działania  kierowane do nauczycieli:  

 umożliwianie zainteresowanym osobom udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa 

zawodowego; 

 prowadzenie lekcji koleżeńskich; 

 zwoływanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogiczne; 

 inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy; 

 organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy; 

 organizowanie staży zawodowych dla nauczycieli; 

 udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego i wspieranie w realizacji zadań z tego 

obszaru. 

Doradztwo zawodowe dla uczniów jest realizowane podczas:  

 grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym , które są prowadzone przez doradcę 

zawodowego w wymiarze wynikającym z ramowych planów nauczania; 

 zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

 wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy               

z uczniami; 

 prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców  a także w formie 

indywidualnych porad i konsultacji;  

 innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (np. dzień otwarty) 

lub poza nią (np. giełda szkół).  

Idea doradztwa zawodowego uwzględnia perspektywę całożyciowego uczenia się w kontekście 

skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. Doradztwo dla uczniów jest realizowane w formie grupowej 

i indywidualnej. Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym skierowanych do rodziców 

oraz nauczycieli także odbywa się w obu tych formach. 

4. Realizatorzy działań 

 W Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4 w Chełmie w realizację działań związanych z doradztwem 

zawodowym zaangażowani są: dyrektor, nauczyciele, bibliotekarze, pedagodzy, doradca zawodowy. 
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a) Dyrektor: 

 odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;  

 współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;  

 wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu doradztwa zawodowego w szkole                         

a instytucjami zewnętrznymi; 

 zapewnia warunki do realizowania w szkole doradztwa zawodowego; 

 organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym 

polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości pracy 

szkoły w tym obszarze  

b) Doradca zawodowy:  

 określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

 pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i budowaniu ścieżki kariery zawodowej;  

 prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego indywidualne i grupowe; 

 wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych         

z doradztwem zawodowym; 

 systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów na działania związane z doradztwem 

zawodowym; 

 planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane                   

z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, 

nauczycielami i specjalistami; 

  gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego 

poziomu kształcenia; 

  współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem zawodowym;  

 wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ;  

 gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z doradztwem zawodowym; 

 współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami rynku pracy, 

szkołami dla dorosłych, MCIZ przy OHP w celu realizacji działań z zakresu doradztwa 

zawodowego.  

c) Nauczyciele:  

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

 eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami 

programowymi doradztwa zawodowego; 

 włączają do swoich planów i programów nauczania zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego; 

 wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej; 

 współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;  
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 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym; 

 przygotowują uczniów do udziału w konkursach zawodowych; 

 prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe; 

 współpracują z wychowawcami klas w ramach realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego 

dla uczniów;  

 włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych 

(informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty); 

 opracowują, aktualizują i udostępniają zasoby dotyczące doradztwa zawodowego;  

 włączają się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

 

 

5. Zasoby materialne 

Wyposażenie doradcy zawodowego stanowią: 

 biblioteczka z materiałami i publikacjami dla uczniów, dla nauczycieli i rodziców;  

 sprzęt do ekspozycji materiałów drukowanych;  

 zbiory informacji drukowanych i multimedialnych;  

 materiały wspomagające pracę doradcy i nauczycieli: ankiety, testy predyspozycji                                  

i zainteresowań,  kwestionariusze, scenariusze zajęć itp.; 

 materiały biurowe i inne niezbędne do realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

 

6. Placówki współpracujące ze szkołą 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP):  

 diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów; 

  udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia        

i kariery; 

 prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego; 

 konsultowanie z doradcą zawodowym działań i dokumentów szkolnych (np. opracowań 

WSDZ); 

  prowadzenie dla szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedagogicznych; 

Ośrodki doskonalenia nauczycieli (ODN): 

 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców zawodowych oraz 

osób zainteresowanych doradztwem zawodowym; 
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 tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych doradztwem zawodowym; 

Biblioteki pedagogiczne: 

 wspieranie nauczycieli-bibliotekarzy w pozyskiwaniu, gromadzeniu i udostępnianiu informacji 

edukacyjno-zawodowych; 

 gromadzenie i udostępnianie doradcom zawodowym i nauczycielom publikacji z zakresu 

doradztwa zawodowego; 

Centrum kształcenia ustawicznego i szkoły dla dorosłych:  

 udostępnianie informacji o ofercie edukacyjnej i zawodowej szkoły;  

 pomaganie podczas rekrutacji uczniom zainteresowanym kontynuowaniem nauki 

po ukończeniu branżowej szkoły; 

 współorganizowanie spotkań informacyjno-doradczych dla uczniów. 

Urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej:  

 udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych;  

 diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów; 

 udzielanie uczniom porad i konsultacji;  

 współorganizowanie różnych przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego;  

 udostępnianie informacji na temat ofert pracy w kraju i za granicą (EURES);  

 udostępnianie publikacji m.in. na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy; 

 współorganizowanie spotkań informacyjno-doradczych.  

Mobilne centrum informacji zawodowej przy OHP: 

 gromadzenie i udostępnianie ofert pracy, także ofert pracy sezonowej i krótkoterminowej; 

 organizowanie giełd i targów pracy; 

  diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych; 

 udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 

 organizowanie warsztatów i szkoleń zawodowych dla uczniów.  

Pracodawcy:  

 współorganizowanie zajęć praktycznych dla uczniów; 

 tworzenie klas patronackich; 

 współorganizowanie konkursów zawodowych;  

 włączanie się w modyfikowanie programów nauczania; 

 współorganizowanie szkoleń oraz seminariów zawodowych; 

 organizowanie staży zawodowych dla uczniów; 

 organizowanie szkoleń, seminariów, staży zawodowych dla nauczycieli;  

 zatrudnianie absolwentów szkoły; 

 organizowanie wizyt studyjnych w firmach dla uczniów i nauczycieli;  
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 współorganizowanie spotkań z przedstawicielami firm dla uczniów, rodziców i nauczycieli;  

 sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjno-zawodową oraz bazę 

dydaktyczną szkoły. 

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP: 

 organizowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.  

Miejski Koordynator ds. Poradnictwa i Orientacji Zawodowej w Chełmie:  

 organizowanie szkoleń dla szkolnych doradców zawodowych; 

 udział w projektach promujących doradztwo zawodowe; 

 udział w pracach Regionalnego Programu Działań na rzecz Zatrudnienia. 

7. Program  realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym w roku szkolnym 2018/2019 

Treści programowe Proponowana 

tematyka działań 

Metody, formy i 

sposoby realizacji 

Termin  Osoby 

odpowiedzialne 

1. Poznawanie własnych zasobów. Uczeń: 

1.1 sporządza bilans 

własnych zasobów na 

podstawie dokonanej 

autoanalizy („portfolio”);     

1.6 określa własny 

system wartości, w tym 

wartości związanych z 

pracą i etyką zawodową. 

Ja i moje potrzeby-

czyli jaki jestem? 

Rozmowa 

kierowana,  

 

 

 

rok 

szkolny 

2018-

2019 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcących, 

doradca zawodowy, 

pedagodzy, 

wychowawcy 

1.4 rozpoznaje swoje 

możliwości i 

ograniczenia w zakresie 

wykonywania zadań 

zawodowych i 

uwzględnia je w 

planowaniu ścieżki 

edukacyjno-zawodowej; 

Co nas łączy-

prezentacja 

zainteresowań, 

form spędzania 

wolnego czasu, 

zdolności i 

uzdolnienia, itp. 

Rozmowa kierowana Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych,  

doradca zawodowy, 

pedagodzy, 

wychowawcy 

bibliotekarze,  

1.2 określa obszary do 

rozwoju edukacyjno-

zawodowego i 

osobistego;  

Określamy nasz 

temperament. 

Wykład, ankiety  Doradca zawodowy, 

pedagodzy, 

wychowawcy 
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1.5 analizuje własne 

zasoby (zainteresowania, 

zdolności, uzdolnienia, 

kompetencje, 

predyspozycje 

zawodowe) w kontekście 

planowania ścieżki 

edukacyjno-zawodowej;  

Określanie 

preferencji i 

predyspozycji 

zawodowych. 

Wykład, ankiety Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcących, 

doradca zawodowy, 

pedagodzy, 

wychowawcy 

1.3 określa wpływ stanu 

zdrowia na wykonywanie 

zadań zawodowych;  

Wpływ stanu 

zdrowia na wybór 

zawodu i 

możliwości jego 

wykonywania. 

Pogadanka Nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcących, 

doradca zawodowy, 

pedagodzy, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

 

 

 

 

 

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;  

Informacje 

edukacyjno-

zawodowe 

Pogadanka, 

informatory szkół 

dla dorosłych, ulotki, 

strony www. 

rok 

szkolny 

2018-

2019 

Wszyscy nauczyciele, 

2.4 konfrontuje własne 

zasoby ze 

zidentyfikowanymi 

potrzebami i 

oczekiwaniami 

pracodawców oraz 

wymaganiami rynku 

pracy; 2.9 charakteryzuje 

instytucje wspomagające 

planowanie ścieżki 

edukacyjno-zawodowej, 

w tym instytucje rynku 

pracy 

Instytucje rynku 

pracy. Analiza 

rynku pracy 

Wykład, warsztaty Doradca zawodowy, 

pedagodzy, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 
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2.2 określa zawody i 

stanowiska pracy, dla 

których bazę stanowią 

jego kwalifikacje, z 

uwzględnieniem 

zawodów przyszłości i 

zapotrzebowania rynku 

pracy;  

Młodzi na rynku 

pracy-różne formy 

aktywizacji 

zawodowej 

Prezentacje 

multimedialne, 

strony www 

Nauczyciele 

przedmiotów  

zawodowych,  

doradca zawodowy, 

pedagodzy, 

wychowawcy 

2.5 określa znaczenie i 

wskazuje możliwości 

odbycia stażu 

zawodowego lub 

zdobycia zatrudnienia z 

wykorzystaniem 

dostępnych form 

aktywizacji zawodowe 

Działalność 

przedsiębiorstw  

Praca w grupach Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych,  

doradca zawodowy,  

2.8 charakteryzuje 

przebieg procesu 

zakładania własnej 

działalności gospodarczej 

oraz instytucje 

wspomagające 

zakładanie własnej 

działalności 

gospodarczej;  

Pomysły na 

prowadzenie 

biznesu-tworzenie 

biznesplanu  

Burza mózgów, 

praca w grupach 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, doradca 

zawodowy, 

wychowawcy 

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; 

Formy 

zatrudnienia-co jest 

dla mnie najlepsze 

Wykład, burza 

mózgów 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych,  

doradca zawodowy, 

pedagodzy  

2.6 sporządza i 

aktualizuje dokumenty 

aplikacyjne zgodnie z 

wymaganiami 

pracodawców;  

Autoprezentacja –

dokumenty 

aplikacyjne (cv, list 

motywacyjny) 

Wykład, karty pracy Nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcących, 

doradca zawodowy, 

bibliotekarze 

2.7 przygotowuje się do 

zaprezentowania siebie i 

swoich kompetencji 

podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej;  

Przygotowanie do 

rozmowy 

kwalifikacyjnej 

Mini-wykład, film 

poglądowy 

Wszyscy nauczyciele 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. Uczeń: 
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 3.1 korzysta ze źródeł 

informacji dotyczących 

dalszego kształcenia i 

doskonalenia 

zawodowego 

formalnego, 

pozaformalnego i 

nieformalnego; 3.4 

analizuje możliwości 

kontynuowania nauki. 

Praca czy dalsza 

nauka?  
Pogadanka, 

informatory 

rok 

szkolny 

2018-

2019 

Wszyscy nauczyciele 

3.3 określa korzyści 

wynikające z uczenia się 

przez całe życie w 

rozwoju osobistym i 

zawodowym;  

Poruszanie się po 

rynku 

edukacyjnym 

Warsztaty  Wszyscy nauczyciele 

3.2 analizuje możliwości 

uzupełniania, 

poszerzania i 

uzyskiwania nowych 

kwalifikacji zawodowych 

w ramach krajowego i 

europejskiego systemu 

kwalifikacji 

Uczenie się przez 

całe życie 

wymogiem 

współczesnego 

rynku pracy 

Dyskusja, 

pogadanka 

Wszyscy nauczyciele 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Uczeń: 

4.1 ustala swoje cele, 

zadania i działania w 

kontekście planowania 

ścieżki edukacyjno-

zawodowej;   

Planowanie ścieżki 

edukacyjno-

zawodowej 

Dyskusja, 

pogadanka 

rok 

szkolny 

2018-

2019 

Doradca zawodowy, 

pedagodzy, 

wychowawcy 

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;  

Moje plany 

życiowe 
Pogadanka, dyskusja Wszyscy nauczyciele 

4.3 dokonuje wyboru 

dalszej ścieżki 

edukacyjno-zawodowej 
zgodnie z posiadanymi 

zasobami i określonymi 

celami zawodowymi. 

Dokąd zmierzamy. 

Rola wykształcenia 

w planowaniu 
rozwoju 

osobistego. 

Burza mózgów, 

praca w grupach 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

               8. Monitoring i ewaluacja wewnętrzna  

Realizacja tematyki orientacji zawodowej podejmowanej na zajęciach lekcyjnych dokumentowana jest 

wpisem tematu do dziennika zajęć lekcyjnych. 
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 Po zrealizowaniu programu  nauczyciele sporządzają  sprawozdanie z realizacji wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego za dany rok szkolny. Sprawozdanie jest przekazane do Doradcy 

Zawodowego drogą elektroniczną i wg opracowanego poniżej wzoru,  w celu sporządzenia sprawozdania 

ogólnego. 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

Realizowana 

tematyka 

zajęć/działania  

Klasa/uczniowie 

uczestniczący 

Termin 

realizacji 

Sposób dokumentowania, 

wpisy w dzienniku/tematy 

lekcji wychowawczych 

     

     

     

 


