WEWNĄTRZSZKOLNY
SYSTEM DORADZTWA
ZAWODOWEGO
w Szkole Podstawowej
im. Powstańców
Styczniowych w Osjakowie
w roku szkolnym 2020/2021

1

I . Podstawa prawna programu.





Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2018 r.w sprawie
doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r. ,poz.1675);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej;
Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z poźn. zm.);



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym ( (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad
działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni
specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199);



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.,
nr 61 poz.624).

II. Założenia programu:
1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań
podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do
wyboru dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu.
2. Program zawiera informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz
możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy, a także
predyspozycjami zawodowymi.
3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest częścią planu wychowawczoprofilaktycznego szkoły i jest włączony do Statutu szkoły.
4. Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki,
który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna
swoją wartość, ma plany na przyszłość.
5. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że: wybór zawodu jest
procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji podejmowanych na
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6.

7.
8.

9.

przestrzeni wielu lat życia; na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie,
wiedza na temat zawodów ścieżek edukacyjnych i rynku pracy; na wybór zawodu
wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, poziom
inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane
wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia,
wpływ rodziny , aktywność własna jednostki.
Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku
życia człowieka; działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane
i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły.
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje indywidualną i grupową
pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną).
WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez
szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny
charakter.
Szkolni sojusznicy: PPP, WODN, MCIZ, OHP,PUP, ORE, Rodzice, pracodawcy,
przedstawiciele szkół ponadpodstawowych.

III. Cele programu:
1) Główny cel realizacji orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w oddziale
przedszkolnym i w szkole podstawowej:
 Celem orientacji zawodowej w klasach I - III jest wstępne zapoznanie uczniów
z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej
postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających
poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.
 Celem orientacji zawodowej w klasach IV - VI jest poznawanie własnych zasobów,
zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie
pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie
sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu
zdolności, zainteresowań oraz pasji.


Celem doradztwa zawodowego w klasach VII - VIII szkoły podstawowej jest
przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania
przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających
znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu
edukacji.

2) Cele ogólne programu ukierunkowane na:
 samopoznanie;
 przyszłość;
 rynek pracy;
 realizację celów związanych z karierę zawodową;
 przygotowanie uczniów do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno - zawodowych,
wyboru szkoły ponadpodstawowej zgodnej z zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz
do roli pracownika na współczesnym rynku pracy;
 przygotowanie dzieci i uczniów do radzenia sobie z ciągłymi zmianami we
współczesnym świecie;
 kształtowanie postaw kreatywnych we współczesnym świecie.
4. Cele szczegółowe:
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Uczniowie: poznają swoje możliwości, zainteresowania, uświadamiają sobie swoje
cechy charakteru, predyspozycje, rozwijają umiejętności pracy zespołowej,
przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji
społecznych; wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;
mają większą motywację do nauki, mają świadomość wykorzystania nauki
w praktyce, znają strukturę szkolnictwa, umieją dobrze się zaprezentować, znają
zasady dobrej komunikacji, i sposoby radzenia sobie ze stresem.
Nauczyciele: współrealizują wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
w szkole, potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów, rozwijają talenty,
zainteresowania, zdolności, predyspozycje, wspierają rodziców w procesie
doradczym, udzielają informacji, lub kierują do specjalistów, znają ścieżki
edukacyjne, włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i
doradztwa, zawodowego w szkole.
Rodzice: znają strukturę szkolnictwa, znają swoje dziecko, znają czynniki ważne przy
wyborze szkoły, angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody,
zakłady pracy, hobby, zainteresowania).

IV. Metody i techniki pracy:










Diagnoza zainteresowań i predyspozycji uczniów.
Zajęcia służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju
i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji
zawodowych.
Zajęcia doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacji.
Udostępnianie informacji o szkołach i zawodach.
Spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych i różnych zawodów.
Prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów.
Udzielanie indywidualnych porad uczniom.
Wycieczka do szkół ponadpodstawowych.
Wycieczka do zakładu pracy/firmy.

V. Realizatorzy programu:
1. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym:
W realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy
członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele (w tym
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej), nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej,
nauczyciel-bibliotekarz i specjaliści.
Dyrektor:
 odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;
 współpracuje z nauczycielami w celu realizacji WSDZ;
 wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;
 zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa
zawodowego;
 organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej
i doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na
celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze.
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Wychowawcy:
 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania
z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
 włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji
zawodowej i doradztwa zawodowego;
 realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na
godzinach wychowawczych;
 wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery
zawodowej;
 współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjnozawodowej ich dzieci;
 współpracują z innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań
związanych z doradztwem zawodowym.
Nauczyciele (w tym nauczyciele oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej):
 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania
z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji
zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;
 prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe;
 współpracują z innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań
związanych z doradztwem zawodowym.
Specjaliści:
 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez
siebie zajęcia dla uczniów;
 współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu
orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;
 prowadzą zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz
zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 prowadzą doradztwo indywidualne dla uczniów;
 gromadzą aktualizują i udostępnią informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla
danego poziomu kształcenia;
 wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ;
 włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych
i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);
 współpracują z nauczycielami i innymi specjalistami w zakresie realizacji działań
związanych z doradztwem zawodowym.
Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej:
 włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji
zawodowej;
 rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów;
 wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku
kształcenia i zawodu.
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Nauczyciel-bibliotekarz:
 współpracuje z nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych
z doradztwem zawodowym;
 opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego;
 włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia
z zakresu doradztwa zawodowego.
2. Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe dla uczniów będą realizowane:
 podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym prowadzonych
przez doradcę zawodowego, które wynikają z ramowych planów nauczania;
 podczas:
- 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 - m.in. na
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą
i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji
prowadzonych przez doradcę zawodowego (lub innych specjalistów, wychowawców,
nauczycieli);
 podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych
w szkole lub poza nią (np. udział w targach edukacyjnych, w wizytach zawodo
znawczych w zakładach pracy).

VI. Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci:
Działania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym w szkole podstawowej
są kierowane do trzech grup adresatów:
 uczniów,
 rodziców,
 nauczycieli.
1. Działania kierowanych 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 teczek „zawodowych”;
 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;
 prowadzenie kół zainteresowań;
 organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;
 stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich jak np. targi edukacyjne;
 umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami szkół
ponadpodstawowych;
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informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych;
umożliwienie udziału w spotkaniach z absolwentami szkoły (prezentacje ścieżek
rozwoju edukacyjno-zawodowego);
 wspieranie uczniów w przygotowaniu Indywidualnych Planów Działania (IPD);
 organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów;
 organizowanie spotkań z inspirującymi osobami (pasjonatami, autorami innowacyjnych rozwiązań – młodymi ludźmi, którzy odnieśli sukces zawodowy);
 udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych
e-zasobów) ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych i
zawodowych;
 umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez strony internetowe szkoły, tablice informacyjne.
Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkół podstawowych
mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i
samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich
zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu
edukacji i rynku pracy. Prowadzone jest w klasach VII i VIII szkół podstawowych na
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, godzinach
wychowawczych i na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art.
109 ust. 1 ( co najmniej 10 godz. dydaktycznych).
2. Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów:
 umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego;
 inicjowanie kontaktów z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych i instytucji
rynku pracy;
 udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;
 wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego.
3.Działania kierowane do rodziców:
 organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole;
 inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy;
 organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;
 prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów;
 informowanie o targach edukacyjnych;
 udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez:
biblioteczkę publikacji, stronę www szkoły, tablice informacyjne, e-dziennik);
 włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją zawodową i
doradztwem zawodowym.

VII. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego
A. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego realizowane w oddziale
przedszkolnym.
1. Poznanie siebie
Dziecko:
1.1 określa, co lubi robić;
1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;
1.3 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
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Dziecko:
2.1 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:
4.1 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.
3. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–VI szkół podstawowych
obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi
zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie,
rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Prowadzone są na
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
B. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III szkół
podstawowych
1. Poznanie siebie
Uczeń:
1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;
1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;
1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;
1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;
1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i
dla innych.
2. Świat zawodów i rynek pracy
Uczeń:
2.1 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
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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 edukacyjno-zawodowych
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.
C. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV–VI szkół
podstawowych
1. Poznawanie własnych zasobów
Uczeń:
1.1 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 edukacyjno-zawodowych
Uczeń:
4.1 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.
D. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół
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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.

VIII. Sojusznicy - sieć współpracy w realizacji działań związanych
z doradztwem zawodowym
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Szkoła
pozyskuje partnerów wspierających działania związane z doradztwem
zawodowym. Są to instytucje, placówki, firmy, które angażowane są w działania kierowane
do trzech grup adresatów: uczniów, nauczycieli i rodziców.
Wsparcie merytoryczne dla szkoły stanowią:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu:
 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;
 prowadzenie grup wsparcia dla nauczycieli prowadzących doradztwo zawodowe,
szkoleniowych rad pedagogicznych.
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu:
 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców zawodowych
oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym,
 przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.
Biblioteki:
 wspieranie nauczycieli - bibliotekarzy w pozyskiwaniu, gromadzeniu
i udostępnianiu informacji edukacyjno-zawodowych;
 gromadzenie i udostępnianie doradcom zawodowym i nauczycielom publikacji
z zakresu doradztwa zawodowego;
 współorganizowanie wystaw i spotkań z zakresu doradztwa zawodowego.
Szkoły ponadpodstawowe:
 udzielanie osobom zainteresowanym informacji na temat oferty edukacyjnej i zawodowej oraz zasad rekrutacji, itp.;
 organizowanie spotkań informacyjnych i imprez o charakterze zawodoznawczym szczególnie dla klas VII i VIII;
 organizowanie Dni Otwartych dla uczniów klasVIII.
Mobilne centra informacji zawodowej, ochotnicze hufce pracy:
 prowadzenie zajęć przygotowujących do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz dalszego planowania kariery;
 informowanie uczniów ostatnich klas o możliwości odbywania zajęć praktycznych lub
praktyk zawodowych,
 wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach doradczych.
Pracodawcy:
 aranżowanie spotkań przedstawicieli firm z uczniami, rodzicami i nauczycielami;
 organizowanie wycieczek zawodoznawczych do firm i obserwacji zawodowych;
 przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami zawodów ona temat specyfiki pracy
w wybranym zawodzie lub na wybranym stanowisku pracy;
 sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjno-zawodową, bazę
dydaktyczną szkoły.
Organizacje pozarządowe:
 propagowanie idei wolontariatu;
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umożliwianie uczniom doświadczania pracy.

IX. Efekty działań w zakresie doradztwa zawodowego:
Po zrealizowaniu działań i zajęć :
Uczeń potrafi:
 dokonać adekwatnej samooceny;
 rozpoznać swoje mocne i słabe strony;
 wymienić zdolności, zainteresowania i umiejętności;
 racjonalnie planować ścieżkę edukacyjno – zawodową;
 dostosować się do zmian;
 analizować źródła informacji edukacyjno – zawodowej;
 potrafi wybrać szkołę ponadpodstawową, zgodną z jego zainteresowaniami;
 współpracować w zespole;
 sporządzać CV i list motywacyjny;
 skutecznie się zaprezentować;
 zachować się asertywnie;
 dopasować kompetencje do zawodu;
 sprawnie się komunikować;
 przewidzieć skutki działań.
Rodzice:
 znają mocne i słabe strony swojego dziecka, jego zainteresowania;
 pomagają mądrze planować przyszłość edukacyjno-zawodową swojego dziecka;
 znają ofertę szkół ponadpodstawowych;
 wiedzą gdzie szukać informacji na temat szkół, zawodów i wymagań wobec uczniów.
Nauczyciele:
 znają zdolności, zainteresowania i predyspozycje swoich uczniów;
 posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa
zawodowego,
 znają bazę danych o szkołach, zasadach rekrutacji i preorientacji zawodowej.

X. Monitoring i ewaluacja:
Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest niezbędna, aby
działania szkoły były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów.
Monitorowanie programu odbywać się będzie poprzez: obserwację zajęć grupowych
i indywidualnych, rozmowy indywidualne, ankiety.
Z realizacji WSDZ sporządzone zostanie sprawozdanie.

XI. Plan realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
w roku szkolnym 2019/2020
Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
Lp.

Opis działania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1.

Diagnoza

Dokonywanie diagnozy

Nauczyciel realizujący

IX - X 2020 r.,
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zainteresowań
i predyspozycji
osobowościowych
wśród uczniów

2.

podczas pracy bieżącej
z uczniem oraz zajęć
z doradztwa zawodowego
i w ramach godzin
z wychowawcą.
Poinformowanie
rodziców
o Wewnątrzszkolnym
Systemie Doradczym.

Zebranie
informacyjne
z rodzicami

zajęcia z doradztwa
zawodowego,
wychowawca klasy
we współpracy
z pracownikiem MCIZ
Wychowawcy klas.

II – III 2021 r.
praca ciągłą

XI 2020 r.

Obszar 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia.
Lp.
Opis działania
Sposób realizacji
Osoby odpowiedzialne
Czas realizacji

1.

2.

Aktualizacja
zakładki na stronie
internetowej
dotyczącej systemu
edukacji szkolnej
w Polsce i powiecie,
zawierające
informacje dot.
instytucji
rozwijających
zdolności i talenty
uczniów.
Opracowanie
i zgromadzenie
informacji oraz
materiałów dla
uczniów, rodziców
i nauczycieli

Prowadzenie na stronie
internetowej szkoły
zakładki: Orientacja
zawodowa i doradztwo
zawodowe.

Nauczyciel realizujący
zajęcia z doradztwa
zawodowego,
informatyk.

Aktualizacja:
przynajmniej
raz
w semestrze
w roku
szkolnym
2020/2021

Uaktualnienie danych
o szkołach.
Zgromadzenie informacji
na temat zawodów.
Udostępnienie materiałów
diagnostycznych oraz
scenariuszy zajęć.
Prowadzenie punktu
konsultacyjnego .

Nauczyciel realizujący
zajęcia z doradztwa
zawodowego,
informatyk

X-VI
2020/2021

Obszar 3. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery
i podjęcia roli zawodowej.

MODUŁ : POZNANIE SIEBIE
Opis działania

Przygotowanie
uczniów
do planowania kariery
i podejmowania
decyzji edukacyjnych
i zawodowych

Sposób realizacji

Tematyka zajęć
w klasach VII:
1. Poznaję siebie.
2. Zmiana - stały element życia.
3. Motywacja – co to jest i po co
jest?
4. Moje wartości.
5. Praca w zespole jako przykład
predyspozycji kluczowej.
6. Czym się interesuję?
7. Umiejętności i predyspozycje
zawodowe.
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Osoby
odpowiedzialne

Nauczyciel
realizujący zajęcia
z doradztwa
zawodowego

Czas
realizacji

IX – VI
2020/2021

8. Decyzje - szanse czy
ograniczenia?
9. Jak zaplanować przyszłość
edukacyjno- zawodową?
10. Czy to, czego się uczę, przyda
mi się w przyszłości?
11. Zawody w moim najbliższym
otoczeniu.
12. Świat zawodów.
13. Ginące zawody.
14. Umiejętności a zawód.
15 Jak pomogły mi zajęcia
z doradztwa zawodowego?
Tematyka zajęć
w klasach VIII:
1. Moje aspiracje i ograniczenia.
2. Bilans umiejętności
i predyspozycji zawodowych
3. Stres – wróg czy przyjaciel?
4. Informacje w zasięgu ręki, czyli
poznaję ofertę szkół
ponadpodstawowych.
5. Kto może mi pomóc w wyborze
szkoły i zawodu?
6. W jakich zawodach
wykorzystam wiedzę z…
7. O celach i planach na
przyszłość.
8. Planuję swoją przyszłość
edukacyjno - zawodową.
9. Praca jako wartość.
10. Zawody przyszłości.
11. Zawody wczoraj, dziś, jutro,
pojutrze.
12. Moje zasoby a wybór ścieżki
edukacyjno – zawodowej.
13. Autoprezentacja - sztuka bycia
sobą.
14. Planowanie i formułowanie
celów.
15.Zarządzanie sobą w czasie.

I – VI
2020/2021

MODUŁ: WIEDZA O ZAWODACH I RYNKU PRACY
Opis działania

Spotkania
z przedstawicielami
różnych zawodów.

Sposób realizacji

1. Zapraszanie rodziców
uczniów jako
przedstawicieli różnych
zawodów na lekcje
w klasach;
2. Przeprowadzenie lekcji
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Osoby odpowiedzialne

Wychowawcy klas

Czas realizacji

XI – VI
2020/2021

wychowawczej z udziałem
gościa w każdej klasie VII
i VIII.

Wprowadzenie
pojęcia „praca”,
„zawód”, „rynek
pracy”. Informacje
dot. podstawowych
grup zawodowych

1. Podczas zajęć
przedmiotowych,
udostępnianie informacji
o zawodach
charakterystycznych dla
danego przedmiotu.
2. Wycieczki do zakładu
pracy/firmy.

Wychowawcy klas,
nauczyciele
przedmiotów.

IX – VI
2020/ 2021

Nauczyciel realizujący
zajęcia z doradztwa
zawodowego.

IX- VI
2020/ 2021

MODUŁ: PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI ZAWODOWEJ
Opis działania

Sposób realizacji

1.Wprowadzenie
pojęcia system
edukacji i informacji
dot. szkół
ponadpodstawowych
w regionie.

1. Konsultacje z rodzicami.
2. Zajęcia grupowe
prowadzone przez
nauczycieli szkół
ponadpodstawowych
w klasach VIII.
3. Udostępnianie informatora.

2. Zajęcia związane
z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu

4. Zajęcia indywidualne
i grupowe, porady
i konsultacje – prowadzone
w ramach pomocy
psychologicznopedagogicznej

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

Wychowawcy klas,
doradca zawodowy,

X-VI
2020/2021

Wychowawcy klas,
pedagog szkolny,
specjaliści

IX-VI
2020/2021

Obszar 4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.
Lp.
Opis działania
Sposób realizacji
Osoby odpowiedzialne
Czas realizacji

1.

Stała kontrola
prawidłowości
przebiegu zadań.

Sprawozdanie z realizacji
zadań, opis na stronie
internetowej szkoły.

2.

Prowadzanie
zakładki na stronie
internetowej szkoły
Doradztwo
Zawodowe.

Umieszczenie dokumentu
WSDZ na stronie
internetowej szkoły,
umieszczanie informacji
z realizacji zadań
prowadzonych przez
szkołę w ramach
orientacji zawodowej
i doradztwa zawodowego
1.Udzielanie informacji
na temat predyspozycji

3.

Wspieranie rodziców
w procesie
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Dyrektor szkoły,
nauczyciel realizujący
zajęcia z doradztwa
zawodowego.
Pedagog szkolny,
nauczyciel realizujący
zajęcia z doradztwa
zawodowego,
nauczyciele,
informatyk.

raz w roku
szkolnym
2020/2021

IX-VI
2020/2021

IX-VI
2020/2021

doradczym

uczniów.
2.Kierowanie
do specjalistów
3. Przekazanie informacji
dotyczących struktury
szkolnictwa(ulotki,
pogadanka)

Wychowawcy,
nauczyciele, specjaliści

Obszar 5. Współpraca z innymi nauczycielami tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie
doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Lp.
Opis działania
Sposób realizacji
Osoby odpowiedzialne
Czas realizacji

1.

Konsultacje

punkty konsultacyjne,
grupy wsparcia dla
nauczycieli.

Pedagog szkolny,
doradca zawodowy,
specjaliści
Opracowała
Anna Różańska
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IX-VI
2020/2021
W miarę
potrzeb

