
Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w 

roku szkolnym 2021/2022 

 

Działania skierowane do uczniów Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego 

 

Opis działania Do kogo jest 
skierowane? 

Forma 
realizacji 

Realizowane 
treści 

programowe 

Osoba 
odpowiedzialna 

Termin 
realizacji 

Spotkanie z 
przedstawicielem 
jakiegoś zawodu 
w świetlicy 
szkolnej/sali: 
uczniowie 
przygotowują 
wcześniej 
pytania na temat 
specyfiki jego 
pracy 

Uczniowie- dla 
zainteresowanych 

Zajęcia 
pozalekcyjne 
w świetlicy w 
ramach 
orientacji 
zawodowej 

Uczeń podaje nazwy 
zawodów 
wykonywanych przez 
osoby w bliższym i 
dalszym otoczeniu 
oraz opisuje 
podstawową 
specyfikę pracy w 
wybranych 
zawodach 

Kierownik 
praktyk, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych 

I sem. 

Spotkania 
indywidualne z 
doradcą 
zawodowym, 
podczas których 
uczniowie będą 
mieli możliwość 
zastanowić się, z 
jednej strony nad 
własnymi 
preferencjami i 
zamiłowaniami, z 
drugiej ocenią, 
jakie cechy i 
talenty sa 
potrzebne, aby 
wykonywać dany 
zawód 

Zainteresowani 
uczniowie  
Klasy I-II 

Spotkania 
indywidualne 
 
Godziny 
wychowawcze 

Uczeń wyszukuje i 
analizuje informacje 
na temat zawodów 
oraz charakteryzuje 
wybrane zawody 
uwzględniając 
kwalifikacje 
wyodrębnione w 
zawodach oraz 
możliwości ich 
uzyskania 

Doradca 
zawodowy 
Wychowawca 
klasy 
Pedagog 
Psycholog 

I sem. 

Prowadzenie 
zajęć grupowych 
związanych 
tematycznie z 
obszarami: 
poznawanie 

Klasy I-IV Zajęcia z 
doradztwa 
zawodowego 
(10 godzin w 
cyklu 
nauczania dla 

Realizacja wszystkich 
treści programowych 
z zakresu doradztwa 
zawodowego 
zgodnie z 
programem 

Doradca 
zawodowy 

Cały rok 
szkolny 



własnych 
zasobów, świat 
zawodów i rynek 
pracy, rynek 
edukacyjny i 
uczenie się przez 
całe życie; 
planowanie 
własnego 
rozwoju i 
podejmowanie 
decyzji 
edukacyjno-
zawodowych. 

każdego 
oddziału) 

doradztwa dla szkół 
ponadpodstawowych 
zatwierdzonym przez 
dyrektora szkoły 

 

Działania skierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów 

 

 

Opis działania Do kogo jest 
skierowane? 

Forma 
realizacji 

Osoba 
odpowiedzialna 

Termin realizacji 

Organizacja szkolenia: 
realizacja zadań z zakresu 
doradztwa zawodowego na 
lekcjach przedmiotowych 

Nauczyciele 
przedmiotowi 

Rada 
pedagogiczna,  
szkoleniowa 

Doradca 
zawodowy 

Wrzesień-pażdziernik 

Utworzenie bazy danych- 
zawodowych z obszaru 
doradztwa zawodowego 

Nauczyciele 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotowi 

Elektroniczny 
folder z 
zasobami 

Nauczyciel 
bibliotekarz 

I sem. 

Organizacja wycieczek 
związanych z możliwością 
poznania różnych miejsc 
pracy, różnych specjalizacji 

Nauczyciele 
wychowawcy 
oraz 
specjaliści/ 
przedmiotowcy 

Wizyta Kierownik praktyk 
Pedagog 
Wychowawcy 
Nauczyciele 
zawodowcy 

Cały rok szkolny 

 

  



Działania skierowane do rodziców 

  

Opis działania Do kogo jest 
skierowane? 

Forma 
realizacji 

Osoba 
odpowiedzialna 

Termin realizacji 

Organizacja spotkań 
indywidualnych- 
informacyjnego z doradca 
zawodowym na temat działań 
związanych z doradztwem 
zawodowym na terenie 
szkoły 

Rodzice Zebranie z 
rodzicami 

Doradca 
zawodowy 

I-II semestr 

Włączanie rodziców w 
szkolne działania związane z 
orientacją zawodową i 
doradztwem poprzez 
zapraszanie ich jako 
przedstawicieli różnych 
zawodów na spotkania z 
uczniami. 

Rodzice  Zajęcia 
pozalekcyjne 
lub w 
świetlicy oraz 
zajęcia 
edukacyjne z 
różnych 
przedmiotów 
w ramach 
orientacji 
zawodowej 

Nauczyciele 
wychowawcy we 
współpracy z 
doradcą 
zawodowym 

Cały rok szkolny 

Informowanie rodziców o 
ofercie edukacyjnej szkół 
ponadpodstawowych w 
okolicy oraz o zasadach 
rekrutacji do tych szkół 

Rodzice 
 

Spotkania 
indywidualne 

Doradca 
zawodowy 

Cały rok szkolny 

 

Lekcje doradztwa zawodowego w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego będą odbywać się 

przez cały cykl kształcenia. Dodatkowo zainteresowani uczniowie będą mogli korzystać z 

konsultacji indywidualnych z coachem/doradcą zawodowym w ramach projektu „Wsparcie w 

starcie” oraz grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży TUS w ramach projektu „Lokalny System 

Wsparcia”. Dyżur doradcy zawodowego odbywać się będzie na terenie szkoły w miarę 

możliwości i dostępności sali (raz w tygodniu lub co dwa tygodnie). Dodatkowo doradztwo 

zawodowe oraz rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami odbywać się będą na terenie 

szkoły z pedagogiem i psychologiem. Również szkoła weźmie udział w projekcie Fundacji 

Manzana oraz udział w zajęciach Klasa Mocy-warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem. 

 

 



 

Działania realizowane w ramach doradztwa zawodowego będą ukierunkowane na: 

 

1. Kształtowanie proaktywnych postaw uczniów wobec pracy i edukacji, ze zwróceniem 

uwagi na zasady etyki pracy jako fundamentu aktywności zawodowej; 

2. Sprawczości uczniów oraz uczenia się przez doświadczenie, albowiem przeżywanie 

umożliwia rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych, przygotowuje do 

samodzielnego, świadomego podejmowania decyzji, uczy odpowiedzialności. 

3. Zwiększenie trafności podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz 

minimalizowanie kosztów psychicznych wynikających z niewłaściwych wyborów poprzez 

stały dyżur doradcy zawodowego oraz prace pedagoga i psychologa oraz nauczycieli. 

4. Doradzanie w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniom niepełnosprawnym lub 

posiadającym problemy zdrowotne. 

5. Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym 

wyboru szkoły i kierunku kształcenia. 

6. Pomocy w nabywaniu kwalifikacji zawodowych, organizacji praktyk i staży zawodowych, 

udział w wolontariacie szkolnym, różnych akcjach, targach kariery, dnia otwartego 

organizowanych na terenie szkoły. 

7. Współpraca z środowiskiem lokalnym oraz koordynatorami doradztwa zawodowego 

Dzielnicy Targówek, organizacja spotkania doradców zawodowych na terenie szkoły celem 

promocji szkoły. W roku szkolnym 2021/2022 koordynatorem doradztwa zawodowego w 

szkole  będzie Magdalena Solecka Opałacz. 

 

 

 


