
 

 

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO  

w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług  

w Radomiu 

 

 

 

I. Podstawa prawna. 

 

II. Wstęp i podstawowe pojęcia z zakresu orientacji, poradnictwa i doradztwa 

     zawodowego. 

 

    III. Cele, zadania i treści wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

 

    IV. Metody i formy realizacji programu. 

 

V. Szczegółowy harmonogram działań z zakresu orientacji, poradnictwa                    

i      doradztwa zawodowego. 

 

VI. Umiejętności kształtowane w toku realizacji programu. 

 

VII.Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

I. Podstawa prawna. 
 

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

poz. 2572 ze zm.) - system oświaty i wychowania zapewnia w szczególności: przygotowanie 

uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 

 

2. 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.  

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 maja 2004 r. „w sprawie 

zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji 

pedagogicznych”. Zostały w nim określone wskaźniki działań min. związane z orientacją 

zawodową i planowaniem kariery uczniów. 

 

4. Rozp. MEN z dn. 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 

niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 

(Dziennik Ustaw Nr 50 Poz. 400) 

 

5. Rozp. MEN z dn. 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik 

Ustaw Nr 228 Poz. 1487) 

 

6. Rozp. MEN z dn. 16 sierpnia 201r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 16.09.2018, 

poz. 1675) 
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II. Wstęp i podstawowe pojęcia z zakresu orientacji, poradnictwa i doradztwa 

zawodowego. 
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO obejmuje ogół 

działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru 

zawodu i dalszego kierunku kształcenia. System określa: 

- role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań,  

- metody i formy pracy. 

- czas i miejsce realizacji zadań, 

- oczekiwane efekty. 

 

ORIENTACJA ZAWODOWA obejmuje wszystkie działania wychowawcze szkoły, rodziców  

i innych osób, grup i instytucji mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery 

zawodowej, której ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru szkoły         

i zawodu. 

 

DORADZTWO ZAWODOWE obejmuje świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych 

decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez 

analizę pola problemowego ucznia i udzielanie informacji zawodowych, podawanie wskazówek, 

sugestii oraz instrukcji. 

 

INFORMACJA ZAWODOWA obejmuje zbiory danych potrzebnych uczniowi do 

podejmowania kolejnych decyzji zawodowych związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod 

i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego ucznia oraz 

rodzajów podejmowanych decyzji. 

 

PORADNICTWO ZAWODOWE obejmuje system długofalowych i wieloetapowych działań 

wychowawczych towarzyszących uczniowi w trakcie rozwoju zawodowego. Obejmuje ono 

całokształt zadań związanych z udzielaniem uczniom i dorosłym pomocy w planowaniu, 

tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces. 

 

III. Cele, zadania i treści wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

 
Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego pomaga uczniom 

w samopoznaniu własnych predyspozycji zawodowych (osobowości, potrzeb, uzdolnień, 

zainteresowań, możliwości) w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu 

startu zawodowego, to cel którego realizacja niesie wiele korzyści. U podstaw wprowadzenia 

WSDZ w szkole leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę                     

w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów. 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada, że: 

1. Wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem 

rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia. 

2. Na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom 

wykształcenia oraz wpływ środowiska. 

3. Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz 

z upływem czasu. 

WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami. Ma charakter planowych                    

i celowych działań. 

 



 4 

Cele edukacyjne:  
– Przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o kierunku dalszego kształcenia, do 

funkcjonowania w nowej rzeczywistości, budowania postawy gotowości do podnoszenia swoich 

kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności, przydatnych      

w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu.  
- Kształtowanie umiejętności planowania kariery edukacyjno - zawodowej przez uczniów, 

umiejętności podejmowania trafnych decyzji i dokonywania wyborów w procesie planowania 

przez całe życie poprzez profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji 

zawodowej pomagające w kształtowaniu tej kariery. 

 

Zadaniem szkoły jest udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania 

decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, a zwłaszcza: 

1. Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny. Modyfikacja 

samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości (zawyżona lub 

zaniżona). 

2. Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach oraz aktualnej 

sytuacji na rynku pracy. 

3. Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami 

wybieranego zawodu. 

4. Zapoznanie uczniów i rodziców ze strukturą szkolnictwa oraz kryteriami naboru do szkół 

ponadgimnazjalnych. 

5. Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań. 
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Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w ramach pracy z uczniami obejmuje: 
- poznawanie siebie 

- autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych, poznawanie zawodów 

- doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania, 

- analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym                            

i międzynarodowym rynku pracy 

- indywidualną pracę z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu 

- udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej 

- pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego 

- konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów 

- pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-

zawodowego 

- poruszanie się na rynku pracy (poszukiwanie i utrzymywanie pracy oraz radzenie sobie             

w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, mobilność zawodowa, 

ograniczenia zdrowotne) 

- kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego                      

i kontynuacji nauki  

- tworzenie centrów informacji z dostępem do Internetu – gabinet pedagoga szkolnego, gabinet 

doradcy zawodowego, biblioteka 

- tworzenie bazy danych o absolwentach szkoły – losy absolwentów; 

- udział w dniach otwartych szkół, 

- udział w targach edukacyjnych, 

- organizowanie uczniowskiego wolontariatu, 

- tworzenie możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na terenie szkoły 

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w ramach pracy z rodzicami obejmuje: 

- prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów 

- zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci 

- włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły 

- indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, 

decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp. 

- gromadzenie, systematyczną aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej 

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w ramach pracy z nauczycielami (Radą 

Pedagogiczną) obejmuje: 

- utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie 

ze statutem szkoły 

- określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu 

wychowawczego szkoły na każdy rok nauki 

- realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej przez 

wychowawców na godzinach wychowawczych oraz na innych przedmiotach przez nauczycieli 

uczących 

- identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla ZSSOSiU w Radomiu: 

 

1. Poznanie własnych zasobów.  

 

Uczeń:  

1.1 sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”);  

1.2 ustala obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;  
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1.3 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;  

1.4 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych     

i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;  

1.5 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;  

1.6 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, pozaformalnego 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. 

 



 7 

IV. Metody i formy realizacji programu. 

 
Celem proponowanych zajęć grupowych i indywidualnej pracy jest wprowadzenie 

młodzieży w dziedzinę dokonywania wyborów i podejmowania ważnych dla ich przyszłości 

decyzji, a także zachęcanie uczniów do aktywnego poznawania własnych preferencji 

zawodowych i pobudzania do twórczej pracy nad sobą. Zajęcia mogą odbywać się w grupach    

w ramach pracy pozalekcyjnej, w ramach godzin wychowawczych lub zajęć przedmiotowych.  

W czasie zajęć, w sprzyjającej atmosferze do  swobodnego wypowiadania się i spontanicznemu 

reagowaniu dążyć należy do mobilizującego wpływu na uczniów przez ujawnianie jego mocnych 

stron.  

 

PORADNICTWO GRUPOWE: 

- prelekcje, wykłady, prezentacje  

- dyskusje, pogadanki, warsztaty  

- autoprezentacja  

- ćwiczenia i gry dydaktyczne  

- zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem: 

 aktywności twórczej uczniów  

 burzy mózgów 

 demonstracji i projekcji multimedialnych  

 gier grupowych – dotyczących np. wyborów różnych dróg kariery i przewidywania ich 

konsekwencji 

 kwestionariuszy  

 

PORADNICTWO INDYWIDUALNE: 

- analiza przypadku –ustalanie predyspozycji zawodowych przez doradcę zawodowego                 

i omówienie podczas spotkań indywidualnych z uczniem lub z rodzicem  

- udzielanie informacji zwrotnej 

- rozmowa w parach np.:  rodzic –  dziecko 

- analiza kwestionariuszy. 
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V. Szczegółowy harmonogram działań z zakresu orientacji, poradnictwa 

     i doradztwa zawodowego. 
 
Szczegółowy harmonogram działań z zakresu orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego 

w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług  
 

Lp.  Temat zajęć, formy realizacji odbiorcy prowadzący, osoby 

odpowiedzialne 

terminy 

realizacji 

sposoby 

realizacji 

1 Radomskie Targi Pracy – zapoznanie 

uczniów z pracodawcami, potrzebami 

rynku pracy, warunkami zatrudnienia  

Kl IV pedagog szkolny 

doradca zawodowy 

wychowawcy klas 

IX 2018 wyjście 

grupowe  

2 Zajęcia z preorientacji zawodowej – 

„Motywy wyboru szkoły” – 

warsztaty  

Kl I doradca zawodowy 

wychowawcy klas  

XI 2018 lekcje 

wychowawcze 

3 Indywidualne poradnictwo dla 

uczniów– omówienie 

indywidualnych planów działań  

chętni 

uczniowie 

kl III 

psycholog szkolny  

doradca zawodowy 

X-XI  

2018 

zajęcia 

pozalekcyjne 

4 Spotkanie z rodzicami uczniów klas 

trzecich na temat wyboru dalszych 

kierunków kształcenia 

rodzice 

uczniów  

kl III 

doradca zawodowy  I 2019 pedagogizacja 

rodziców 

5 Moja przyszłość – planowanie 

przyszłości 

Kl III pedagog szkolny 

wychowawcy kl III 

III 2019 godziny 

wychowawcze, 

zastępstwa 

6 Udział w Targach Szkół Wyższych Kl III, IV pedagog szkolny 

wychowawcy 

doradca zawodowy 

III 2019 wyjście 

grupowe 

7 Warsztaty – Europraca, 

Eurowolontariat 

Kl III przedstawiciel 

„Arki” 

doradca zawodowy 

pedagog szkolny 

III 2019 godziny 

wychowawcze 

zastępstwa 

11 „Młodzieżowy Kwestionariusz 

Zainteresowań Zawodowych” – testy, 

prezentacja   

Kl II i III psycholog szkolny  

doradca zawodowy 

I i II 

semestr 

godziny 

wychowawcze, 

zastępstwa 

12 Karta zainteresowań J. Woronieckiej 

– „Czy lubisz?” (kwestionariusz) – 

warsztaty  

Kl II i III psycholog szkolny  

doradca zawodowy 

I i II 

semestr 

godziny 

wychowawcze, 

zastępstwa 

13.  „Koło wielorakiej inteligencji H. 

Gardnera” – kwestionariusz, 

prezentacja  

Kl II i III psycholog szkolny  

doradca zawodowy 

I i II 

semestr 

godziny 

wychowawcze, 

zastępstwa 

14 Profile osobowości wg.Florence 

Littauer – „Kwestionariusz 

temperamentu” – warsztaty  

Kl II i III psycholog szkolny  

 

I i II 

semestr 

godziny 

wychowawcze, 

zastępstwa 

15 Indywidualny styl uczenia się – 

kwestionariusze: „Dominująca 

półkula mózgu”, „Indywidualny styl 

uczenia się” 

Kl I, II, 

III 

wychowawcy 

pedagog szkolny 

psycholog szkolny  

 

I i II 

semestr 

godziny 

wychowawcze, 

zastępstwa 

16 Omówienie ścieżek dróg 

edukacyjnych w Polsce, czynników 

wyboru dalszego kształcenia/pracy  

Kl II pedagog szkolny  

doradca zawodowy 

psycholog szkolny 

I i II 

semestr 

zastępstwa 

godziny 

wychowawcze, 

17 „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość” 

cykl zajęć 

Kl I i II wychowawcy 

doradca zawodowy 

I i II 

semestr 

godziny 

wychowawcze, 

zastępstwa 

18 Program „Rozwijam skrzydła”  Kl I i II wychowawcy 

pedagog szkolny  

I i II 

semestr 

godziny 

wychowawcze, 

zastępstwa 

22 Indywidualne poradnictwo dla 

uczniów i rodziców  

Kl III, 

rodzice 

psycholog szkolny 

doradca zawodowy 

według 

potrzeb 

zajęcia 

pozalekcyjne 
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24 Udostępnianie materiałów 

informacyjnych dot. szkolnictwa 

pomaturalnego i wyższego 

Kl I, II, 

III, 

rodzice 

pedagog szkolny 

doradca zawodowy 

bibliotakarz 

II 

semestr 

ulotki, 

informatory 

25 Opieka nad gablotą szkolnego koła 

kariery 

 doradca zawodowy I i II 

semestr 

zajęcia 

pozalekcyjne 
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VI. Umiejętności uczniów kształtowane w toku realizacji programu. 
 

1. Znajomość czynników niezbędnych do podjęcia prawidłowych decyzji zawodowych: 

wiedza o zawodach, własnych predyspozycjach, rynku pracy. 

2. Możliwie najpełniejsza znajomość siebie, swoich zainteresowań, mocnych i słabych 

stron oraz predyspozycji do wykonywania zawodu. 

3. Rozeznanie w strukturze szkolnictwa pomaturalnego. 

4. Znajomość kryteriów przyjęć do szkół pomaturalnych. 

 

VII. Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 
 

Ewaluacja realizacji działań z zakresu orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego 

dokonywana jest na bieżąco przez koordynatora systemu doradztwa zawodowego w szkole na 

podstawie rozmów z uczniami, rodzicami i wychowawcami klas oraz analizy dokumentacji 

szkolnej, a następnie przedstawiona w postaci sprawozdania na koniec każdego semestru.   

Ewaluacja odnosi się do wszystkich działań, skierowanych do młodzieży: 

• udzielanej informacji, 

• rozmów indywidualnych, 

• pracy grupowej. 

Wychowawcy jako osoby odpowiedzialne za realizację działań doradczych w klasach 

przygotowują klasowe programy wychowawcze oraz sprawozdania z realizacji tych programów 

na koniec semestru. Koordynator systemu doradztwa zawodowego w szkole na koniec semestru 

analizuje sprawozdania wychowawców w celu pozyskania informacji zwrotnej na temat jakości 

oferowanej pomocy doradczej w poszczególnych oddziałach i przygotowania wniosków do 

dalszej pracy.  

 

 

Opracował: 

mgr Olaf Korwin-Pawłowski  


