
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa 

zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325) 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 Celem doradztwa  zawodowego  realizowanego  w  Zespole  Szkół  Ponadpodstawowych  w

Chełmży  jest  wspieranie  uczniów  w  procesie  przygotowywania   się    do    świadomego   i

samodzielnego   wyboru   kolejnego    etapu    kształcenia  i  zawodu  z  uwzględnieniem  ich

zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji o systemie edukacji i rynku

pracy.  

Doradztwo realizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży 

ukierunkowane jest na: 

 rozwijanie kompetencji karierowych ucznia, 

 wspieranie kompetencji doradczych nauczycieli,

 wspieranie kompetencji doradczych rodziców, 

 wykorzystywanie lokalnych zasobów dla wspierania procesów decyzyjnych ucznia w zakresie 

wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej. 

Cele ukierunkowane na ucznia: 

 rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń, 

 rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i 

aspiracji zawodowych, 

 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, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie, 

 rozwijanie kompetencji transferowalnych, 

 rozwijanie umiejętności uczenia się, 

 kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej, 

 redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej. 

Cele ukierunkowane na nauczycieli:

  budowanie zaangażowania w zakresie realizowania procesów wspierania decyzji edukacyjnych i

zawodowych ucznia, 

 aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach, 

 rozwijanie kompetencji doradczych nauczycieli,

 wskazanie na źródła informacji dotyczące informacji na temat ofert edukacyjnych i doradczych 

na terenie miasta Torunia. 

Cele ukierunkowane na rodziców: 

 aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach, 

 aktualizacja wiedzy na temat ofert szkół, 

 aktualizacja wiedzy na temat procedur rekrutacyjnych do szkół, 

 udzielanie pomocy w procesie rozpoznawania predyspozycji zawodowych ucznia, 

 rozwijanie kompetencji doradczych rodzica, wskazanie obszarów wsparcia doradczego, 

 wzmacnianie proaktywnej postawy rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-

zawodowych przez ich dziecko, 

 wskazanie rodzicom aktualnych i rzetelnych merytorycznie źródeł informacji. 

Formy pracy:

 obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas (zgodnie z arkuszem), 

 lekcje z wychowawcą, 

 doradztwo indywidualne (realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej), 

 warsztaty doradcze realizowane we współpracy z sojusznikami, 

 spotkania z ekspertami, 

 wycieczki zawodoznawcze, 



 spotkania z rodzicami, 

 rada szkoleniowa (wsparcie doradcze dla nauczycieli), 

 formy wizualne – strona internetowa szkoły, gazetki.

Diagnoza

Program realizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego na rok szkolny 2022/2023 został

opracowany na podstawie :

              diagnozy przeprowadzonej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli i słuchaczy,

•  rozmów prowadzonych  z lokalnymi przedsiębiorcami współpracującymi ze szkołą, 

•  informacji  edukacyjno  –  zawodowych  uzyskanych  od  instytucji  działających  w  tym

obszarze,  

• rekomendacji wysuniętych do realizacji podczas rady pedagogicznej podsumowującej rok

szkolny 2021/2022. 

Klasy I-V (wszystkich typów szkół)

Cele ogólne: 

 Rozwijanie  wiedzy  ucznia  na  temat  własnych  zasobów,  ograniczeń,  predyspozycji,

zainteresowań zawodowych i uzdolnień.

 Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i

aspiracji zawodowych. 

 Rozwijanie wiedzy o rynku pracy. 

 Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej i wiedzy o rynku usług edukacyjnych. 

 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. 

 Rozwijanie kompetencji związanych z procederami rekrutacyjnymi w obszarze edukacji i rynku

pracy.

 Przygotowanie  do  roli  możliwych  ról  na  rynku  pracy  –  pracownika,  pracodawcy,

współpracownika. 

 Rozwijanie  kompetencji  miękkich,  szczególnie  tych  związanych  z  pracą  zespołową,

planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie, autoprezentacją.



 Rozwijanie kompetencji transferowalnych. 

 Rozwijanie umiejętności uczenia się. 

 Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej. 

 Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej. 

Zadania do realizacji: 

I.  Działania doradcy zawodowego.

1.  Organizacja  wycieczek  zawodoznawczych  oraz  spotkania  z  przedstawicielami  zawodów.

Wydarzenia te mają być spójne z celami i treściami realizowanymi w odniesieniu do podstawy

programowej. Preferowane są spotkania z przedstawicielami zawodów, którzy są zaprzyjaźnienie ze

szkołą.

2. Organizacja Dnia Przedsiębiorczości.

3.  Organizacja Ogólnopolskiego  Tydzień Kariery.

4. Wyjazd z klasami maturalnymi na Kujawsko – Pomorskim Salonie Maturzystów.

5. Lekcja wychowawcza (klasy IV, V) „Procedura rekrutacyjna na uczelnie wyższą”. 

6.  Indywidualne  konsultacje  doradczo  –  zawodowe  dla  chętnych  uczniów.  Prowadzone  przez

doradcę zawodowego.

7. Realizacja przedmiotu doradztwo zawodowe według załącznika nr 1.

8. Współpraca z zaprzyjaźnionymi ze szkołą pracodawcami. 

10. Udzielanie porad i konsultacji uczniom objętym pomocą psychologiczno – pedagogiczna. 

11. Indywidualne porady  i konsultacje dla rodziców. 

II. Zajęcia z nauczycielami. 

1.  W  bieżącej  pracy,  podczas  zajęć  lekcyjnych  będą  nawiązywać  do  takich  zagadnień  jak:

kompetencje, edukacja formalna  i nie formalna, edukacja przez całe życie w tym osób dorosłych. 

III. Zajęcia z nauczycielem wychowawcą. 

1. Zapoznanie uczniów z kursami realizowanymi na terenie szkoły.

2.  Omówienie dalszej  drogi  edukacyjno – zawodowej uczniów kończących naukę w branżowej

szkole I stopnia. Zapoznanie z ofertą szkoły.

3. Tematyka godzin wychowawczych: 

• klasy I: tematy związane z analizą własnych zasobów (zainteresowania, zdolności, 
uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki 
edukacyjno-zawodowej; 

• Klasy II: tematy związane z wolontariatem
• Klasy III: tematy związane z kompetencjami, 
• Klasy IV:  tematy związane z planowaniem własnego rozwoju edukacyjno – zawodowego,



• Klasy V: tematy związane z  określeniem  korzyści wynikających z uczenia się przez całe

życie.
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