Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Rok szkolny 2021/2022
1. Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa
zawodowego
Nauczyciel doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII oraz koordynator doradztwa
zawodowego w szkole: Joanna Pławska
Podmioty współpracujące w zakresie doradztwa zawodowego: Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Żaganiu, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Żaganiu, Zespół Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących w Żaganiu, ZSCKR w Henrykowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w
Iłowej.
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dyskusja
test
ćwiczenia grupowe
prezentacja multimedialna
burza mózgów
film
karty zainteresowań
plakat
studium przypadku
pogadanka
Obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla kl. VII i VIII
Lekcje z wychowawcą
Doradztwo zawodowe (realizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej)
Webinaria doradcze

Przykładowe działania kierowane do uczniów:












porady i konsultacje indywidualne,
spotkania z przedstawicielami zawodów,
wycieczki zawodoznawcze,
organizowanie kącików informacji edukacyjno-zawodowej,
przedstawienie ofert szkół ponadpodstawowych,
udział w targach edukacyjnych,
rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń
rozwijanie wiedzy o rynku pracy
rozwijanie wiedzy zawodoznawczej
kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy
rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających
planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych
 kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także
w kontekście edukacji całożyciowej

 przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy,
współpracownika
 rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową,
planowaniem, ustaleniem priorytetów i zarządzeniem zadaniami w czasie
 Rozwijanie umiejętności uczenia się
 Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej
 Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej
Przykładowe działania kierowane do rodziców:
 konsultacje z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów,
 udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
 aktualizacja wiedzy na temat procedur rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych
Przykładowe działania kierowane do nauczycieli:
 udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego,
 wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego
 budowanie zaangażowania w zakresie realizowania procesów wspierania decyzji
edukacyjnych i zawodowych ucznia
 aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach
Niektóre z zaplanowanych działań mogą nie zostać zrealizowane ze względu na obostrzenia
spowodowane pandemią.
Realizacja kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022
W kontekście realizacji doradztwa zawodowego warto poświęcić uwagę punktowi piątemu.
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (ZSU 2030).
Aby realizować obszar VI ZSU 2030 oraz wytyczne ministra należy określić działania w ramach
trzech tematów:
1. rozwijania, wdrażania, monitorowania i ewaluowania doradztwa w placówce
2. doskonalenia kadry,
3. prowadzenie efektywnych form przekazywania informacji zawodoznawczej.
Powyższe pozwoli nam określić zadania, które można podjąć





szkolenia dla nauczycieli i specjalistów z zakresu rozwoju umiejętności zawodowych
lekcje tematyczne dla uczniów dot. Kompetencji zawodowych:
 komunikacji,
 pracy w zespole,
 rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 kreatywności i przedsiębiorczości,
 planowania,
 organizacji pracy,
 kompetencji cyfrowych
zajęcia dot. Edukacji pozaformalnej, np. oferta otoczenia społeczno – gospodarczego w
wymiarze lokalnym

Pamiętajmy, że doradztwo zawodowe obejmuje uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami
edukacyjnymi i rozwojowymi. Oznacza to, że poprzez działania doradcze realizujemy także punkt
czwarty kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022 (Podnoszenie jakości edukacji
poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich
uczniów. Bezpieczne korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia
wykorzystujących technologie IT).
Ewaluacja
Ewaluacja przeprowadzana jest po całym cyklu kształcenia. Ewaluacji dokonają wszyscy
realizatorzy działań z doradztwa zawodowego.
Treści podstawy programowej
W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych z obszarami
wszystkich programów zestawu – które jednocześnie wyznaczają treści programowe doradztwa
zawodowego:
1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych
stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności
i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie
informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie
i utrzymanie pracy.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych
form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia,
uczenie się przez całe życie.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.:
planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia
zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy,
korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.
Cele szczegółowe programu doradztwa zawodowego dla oddziału przedszkolnego
l. POZNANIE SIEBIE
Dziecko:
l. l określa, co lubi robić;
l .2 podaje przykłady różnych zainteresowań;
l .3 określa, co robi dobrze;
1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY
Dziecko:
2. l odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy
tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności
zawodowe wykonywane przez te osoby;
2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz
w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;

2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.
3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Dziecko:
3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);
3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.
4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI
EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH
Dziecko:
4. l opowiada, kim chciałoby zostać;
4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez
wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;
4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach
działań grupy rówieśniczej.
A. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I-III szkól podstawowych
l. POZNANIE SIEBIE
Uczeń:
l. l opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;
l .2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;
l .3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;
l .4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;
l .5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla
innych.
2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY
Uczeń:
2. l odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz
opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;
2.3 opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;
2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;
2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;
2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy
i niekonwencjonalny.
3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Uczeń:
3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;
3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;
3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNOZAWODOWYCH
Uczeń:
4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;
4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania
niezbędne do realizacji celu;
4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.
B. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI szkól podstawowych
l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW
Uczeń:
l. l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;
1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;
1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na
przyszłość;
1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia
odbiorców.
2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY
Uczeń:
2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla
poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy
w zawodach;
2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;
2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;
2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy
i niekonwencjonalny;
2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.
3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Uczeń:
3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz
omawia swój indywidualny sposób nauki;
3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;
3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.
4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNOZAWODOWYCH
Uczeń:
4. l opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;
4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania
niezbędne do realizacji celu;
4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio
z jego osobą.
Cele szczegółowe programu doradztwa zawodowego: klasa VII - VIII:

1. Poznawanie własnych zasobów
Uczeń:
1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje,
predyspozycje zawodowe);
1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji
o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;
1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjnozawodowych;
1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych
i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;
1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.
2. Świat zawodów i rynek pracy
Uczeń:
2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody,
uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;
2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami
pracodawców;
2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem
regionalnego i lokalnego rynku pracy;
2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;
2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;
2.7 dokonuje autoprezentacji.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Uczeń:
3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości
dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;
3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych
zasobów;
3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza formalnej
i nieformalnej;
3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Uczeń:
4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu
doradczym;
4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;
4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej
i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;
4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów

