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Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

w Technikum  nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków  Obcych w Warszawie 

 

 

1. Podstawa prawna w odniesieniu do doradztwa zawodowego: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(tekst jednolity: Dz.U.z 1996 r 

Nr 67,poz.329 ze zm.)zobowiązuje placówki oświatowe, żeby przygotować uczniów 

do właściwego wyboru zawodu; 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r-Karta Nauczyciela(Dz.U.z 2003r;Nr118,poz.1112, 

Nr137,poz.1304,Nr203,poz.1966,Nr228,poz.2258 oraz z  2004 r;Nr96,poz.959 i 

Nr179, poz.1845)dotyczy zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz.U. z 2001r .Nr 61, poz.624, z 2002r. Nr10,poz.96 z 2003r. Nr146 poz.1416) 

nakładają na dyrektorów i rady pedagogiczne zorganizowanie wewnątrzszkolnego 

systemu poradnictwa zawodowego ,a także odnoszą się do zajęć związanych z 

wyborem zawodu; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532 z dnia 7 maja 2013)  

Zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu są prowadzone przez nauczycieli, 

wychowawców i specjalistów; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 

2014 poz. 1140). 

 

2. WSDZ w Technikum nr 29 

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w technikum to działania podejmowane 

przez szkołę, żeby przygotować uczniów do właściwego wyboru zawodu i odpowiedniego 

kształcenia. Zwraca uwagę na rolę i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań. 

 



 Strona 2 z 7 

3. Założenia i cele WSDZ: 

 wybór zawodu jest procesem złożonym; 

 na dokonywanie wyboru wpływa np.wiedza na temat swoich zdolności, własnych 

predyspozycji; 

 poznawanie zawodów, ścieżek edukacyjnych, rynku pracy; 

 działania prowadzone w obrębie tego systemu są systematyczne ,odpowiednio 

zaplanowane; 

 działania dotyczą indywidualnej i grupowej pracy z uczniami, rodzicami i radą 

pedagogiczną. 

 

 Podstawowym celem WSDZ jest przygotowanie naszych uczniów do trafnego wyboru 

zawodu i dalszego kształcenia z uwzględnieniem własnych umiejętności, nabycia nowych 

odpowiadających  rynkowi pracy. 

 Dostrzegamy cele szczegółowe odnoszące się do następujących adresatów: 

 uczniowie; 

 nauczyciele; 

 rodzice. 

 

 W przypadku uczniów: 

 poznają własne zainteresowania, uzdolnienia; 

 rozwijają kompetencje; 

 uczą się pracy w zespole, przełamują bariery środowiskowe; 

 znają swoje mocne i słabe strony; 

 są zmotywowani do wysiłku ,by zdobyć wymarzony zawód; 

 posiadają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy; 

 wiedzą o zagrożeniach zdrowotnych występujących przy wyborze danego zawodu; 

 znają zasady rekrutacji i kalendarz rekrutacyjny; 

 posiadają wiedzę na temat informacji edukacyjnej i zawodoznawczej. 
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 W  przypadku nauczycieli: 

 wykorzystują wiedzę o uczniu żeby udzielić mu wsparcia i pomocy; 

 diagnozują potrzeby i zasoby uczniów; 

 rozwijają ich zdolności i predyspozycje; 

 realizują w sposób aktywny tematy zawodoznawcze zgodnie z podstawą 

programową; 

 dają wsparcie rodzicom w procesie doradczym, służą informacją, kierują do 

specjalistów; 

 korzystają z pomocy instytucji i zakładów pracy w odniesieniu do doradztwa 

zawodowego. 

 

 W  przypadku rodziców: 

 znają rozwój własnego dziecka; 

 znają ofertę szkół ,zasady i terminarz rekrutacji; 

 wiedzą ,u kogo należy szukać pomocy ,gdy sytuacja jest trudna; 

 służą wsparciem w ten sposób, że prezentują swoje zawody, firmy. 

 

 

4. Podstawowe zadania doradcy zawodowego: 

 systematyczna diagnoza zapotrzebowań uczniów, rodziców; 

 pomaga uczniom w znalezieniu ich zainteresowań, predyspozycji koniecznych przy 

dokonywaniu; 

 właściwych wyborów ,co do dalszej edukacji; 

 udziela indywidualnych porad zawodowych; 

 gromadzi, aktualizuje, a także udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe 

odpowiednie dla danego poziomu kształcenia; 

 prowadzi zajęcia warsztatowe związane z przemyślanym planowaniem kariery 

zawodowej; 

 współpracuje zarówno z Radą Pedagogiczną placówki jak i rodzicami; 

 przedstawia informacje o zawodach, uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych na 

rynku lokalnym, krajowym i UE; 

 prowadzi stosowną dokumentację, sporządza sprawozdania ze swojej pracy; 

 w sprawach trudnych współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

 w swoich działaniach korzysta z nowoczesnych środków przekazu; 

 podnosi i rozszerza swoje kwalifikacje; 
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 Należy zauważyć, że za realizację WSDZ odpowiada dyrektor placówki, doradca 

zawodowy, pedagog, psycholodzy, pozostali nauczyciele i wychowawcy. Jest to współpraca wielu 

podmiotów mająca na celu ułatwienie dokonania odpowiedniego wyboru zawodu. 

 

5. Metody pracy doradczej 

 W odniesieniu do uczniów: 

 badanie, w formie kwestionariusza, ankiety; 

 zajęcia warsztatowe w zakresie komunikacji interpersonalnej, działania w grupie, 

radzenie sobie ze stresem; 

 redagowanie CV, listu motywacyjnego w języku polskim  i obcym; 

 udostępnianie informacji o zawodach, innych ścieżkach kształcenia, szkołach 

wyższych; 

 zapoznawanie z lokalnym, krajowym i unijnym rynkiem pracy; 

 poznanie najważniejszych regulacji z zakresu prawa pracy; 

 spotkania z przedstawicielami różnych zawodów; 

 organizowanie dni otwartych szkoły; 

 udział w Targach Edukacyjnych Perspektyw; 

 udział w Wolskim Miasteczku Zawodów; 

 działanie uczniowskiego wolontariatu; 

 prowadzenie kół zainteresowań; 

 organizowanie wycieczek na targi edukacyjne, wymiany zagranicznej ze szkołami. 

 

 W odniesieniu do rodziców: 

 indywidualna rozmowa z doradcą w szkole; 

 organizowanie dni otwartych; 

 wspomaganie rodziców przy dokonywaniu wyborów dzieci; 

 rodzice jako przedstawiciele różnych zawodów pomagają w działaniu doradczym 

placówki; 

 udostępnianie informacji edukacyjnych ,o szkołach, terminarzu i zasadach rekrutacji, 

o zawodach; 

 przyszłości, o rynku pracy. 
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 W odniesieniu do Rady Pedagogicznej: 

 szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego; 

 wymiana doświadczeń; 

 monitorowanie ścieżek kariery absolwentów; 

 dni otwarte szkoły, targi edukacyjne. 

 

 W odniesieniu do środowiska lokalnego: 

 spotkania z przedstawicielami firm, pracodawców; 

 praktyki szkolne; 

 współpraca z Urzędami Pracy; 

 kontakty z OHP, uczelniami wyższymi. 

 

 W doradzaniu grupowym spotykane i pożądane są takie metody jak: 

 aktywizujące(dyskusja, burza mózgów); 

 dokonywanie zapisów(mapy myślowe, drzewko decyzyjne); 

 odgrywanie ról; 

 testy(ankiety, kwestionariusze); 

 filmy edukacyjne, wszelkie prezentacje multimedialne; 

 mini wykłady, prelekcje; 

 warsztaty tematyczne. 

 

 Wprowadzenie WSDZ w naszej placówce niesie dla wszystkich odbiorców daleko idące 

korzyści. Uczniowie podejmują bardziej przemyślane wybory i decyzje edukacyjne przy pełnym 

wsparciu doradców ,nauczycieli i rodziców. Jest mniej niepowodzeń szkolnych, rezygnowania ze 

szkoły. Obserwujemy zmniejszenie drugoroczności. Na skutek kompetentnego doradztwa 

zawodowego nowi, młodzi pracownicy umieją pracować w grupie, doskonale radzą sobie w 

sytuacjach stresowych. Istotne jest także nawiązywanie kontaktu pomiędzy szkołami, 

pracodawcami i samorządem, żeby zwiększyć miejsca pracy dla absolwentów i tym samym 

wyrównywać szanse na rynku pracy. 
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6. Bloki tematyczne realizowane w ramach WSDZ w technikum 

o Klasa 1: Moduł – Uczeń, poznaje siebie (zainteresowania, predyspozycje, mocne strony, 

cechy charakteru, temperament); 

o Klasa II: Moduł – Uczeń, poznaje różne zawody; 

o Klasa III i IV: Moduły – informacja edukacyjna i zawodowa, podejmowanie pierwszych 

decyzji dotyczących wyboru zawodu. 

 

7. WSDZ  w technikum  ujęcie tabelaryczne 

Lp. Zadanie Realizator Termin Uwagi 

1. Opracowanie  WSDZ 

koordynator ds. 

 doradztwa 

zawodowego 

wg kalendarza  

2. 
Aktualizacja informacji 

zawodoznawczych 
koordynator cały rok 

gromadzenie 

informacji 

przeprowadzanie 

ankiet 

3. 
Przeprowadzanie zajęć w 

klasie I – samopoznanie 

wychowawca, 

koordynator 
cały rok wyjazd integracyjny 

4. Zajęcia zawodoznawcze koordynator 

cały rok – 

spotkania 2 -razy 

w miesiącu 

zaproszeni goście 

to przedstawiciele  

różnych zawodów 

5. 

Lekcje przedmiotowe z 

elementami 

zawodoznawczymi 

nauczyciele 

przedmiotów 
cały rok 

zgodnie z podstawą 

programową 

6. 

Godziny wychowawcze 

poświęcone różnym 

zawodom 

wychowawca, 

koordynator 
cały rok 

tematy i scenariusze 

lekcji u doradcy 

zawodowego 

7. Targi edukacyjne 
koordynator, 

wychowawcy 
wg. kalendarza  PKiN Warszawa 

8. 
Udział i organizacja w 

dniach otwartych szkoły 

nauczyciele, 

koordynator 

wg. kalendarza 

szkolnego 
 

9. 
Udział w Wolskim 

Miasteczku Zawodów 

wychowawcy, 

koordynator 
wg. kalendarza 

prezentacja i 

promocja placówki 

10. 

Współpraca nauczycieli, 

wychowawców ze 

specjalistami 

koordynator, 

pedagog, 

psycholog, 

 pozostali 

nauczyciele 

cały rok 

uczniowie ze 

szczególnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi 

11. 
Edukacja rodziców – 

konsultacje, prelekcje 

koordynator, 

pedagog, 

psycholog 

cały rok  

12. 
Przedstawienie rodzicom 

aktualnej oferty 
koordynator cały rok 

według 

zapotrzebowania 
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edukacyjnej indywidualnego 

13. 

Współpraca z 

potencjalnymi firmami i 

pracodawcami. 

koordynator   

14 

Współpraca z 

instytucjami 

szkoleniowymi 

np. WCIES 

koordynator, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

szkolenia, kursy, 

wymiana 

doświadczeń. 

15. Ankiety ewaluacyjne 
koordynator, 

wychowawcy 
 maj/czerwiec  

 

8. Ewaluacja 

 Ewaluacja WSDZ jest niezbędna, żeby działania doradcze w technikum były zgodne z 

oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich rodziców.  

 

 

 Opracował(a) 

 Szkolny Koordynator ds. Doradztwa Zawodowego 

 Joanna Moszyńska-Bogdan 


