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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM 

DORADZTWA ZAWODOWEGO 

w LIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 

w WARSZAWIE 
 

I. Forma organizacyjno-prawna 

§ 1 
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma umożliwić uczniom Zespołu Szkół 

Sportowych nr 50 w Warszawie realną możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery edukacyjnej, zawodowej - 

poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy, 

uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej. 

§ 2 
1. Akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku 

kształcenia: 

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

Nr 67, poz. 329 ze zm.). 

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

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013r. poz.532). 

§ 3 
1. Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego 

1. 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 /Lelińska 1999/. 

2. DORADZTWO ZAWODOWE 

Obejmuje świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, 

zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola 

problemowego jednostki i udzielanie jej informacji zawodowych, podawanie 

wskazówek, sugestii oraz instrukcji /Lelińska 1999/. 

3. INFORMACJA ZAWODOWA 

Obejmuje zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji 

zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały 

przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki 

oraz rodzajów podejmowanych decyzji. 

4. PORADNICTWO ZAWODOWE 

Obejmuje system długofalowych i wieloetapowych działań wychowawczych 

towarzyszących jednostce 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 /Lelińska 1999/. 

 

 

 

II. Cel i założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  

§ 4 
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1. Głównym celem WSDZ jest: 

1) kształtowanie aktywnych postaw uczniów LIX LOMS w Warszawie pozwalających 

na efektywne radzenie sobie z problemami związanymi z wyborem dalszej drogi 

edukacyjnej i zawodowej, 

2) określenie swojego potencjału jako podstawy do kształtowania przyszłości, 

3) wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy, 

4) kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy. 

§ 5 
1. 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, 

4) obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami 

/Radą Pedagogiczną/. 

III. Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  

§ 6 
1. WSDZ w ramach pracy z uczniami obejmuje: 

1) poznawanie siebie, 

2) autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do poziomu 

kształcenia, 

3) poznawanie zawodów, 

4) analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym i krajowym rynku 

pracy, 

5) indywidualną pracę z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i 

zawodu, 

6) udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej, 

7) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego, 

8) pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju 

edukacyjno-zawodowego, 

9) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, 

poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja do nowych 

warunków,  

10) kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego i 

kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, wyższych, szkołach policealnych 

lub w systemie kształcenia ustawicznego. 

2. WSDZ w ramach pracy z rodzicami obejmuje: 

1) prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów, 

2) włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań 

informacyjnych szkoły, 

3) przedstawienie oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach 

/ponadgimnazjalnego, wyższego/, 

4) wsparcie rodziców uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, 

decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp., 

3. WSDZ w ramach pracy z nauczycielami /Radą Pedagogiczną/ obejmuje: 

1) zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze 

statutem szkoły, 

2) określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach 

programu wychowawczego szkoły, 
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3) określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia 

poradnictwa zawodowego w placówce, 

4) rozbudzenie aspiracji zawodowych uczniów. 

IV. Cele i zadania szkolnego doradcy zawodowego 

§ 7 
1. Głównym celem pracy doradcy zawodowego jest: 

1) Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego 

kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i 

zawodowej, 

2) Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych jak na przykład 

adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej, 

3) Przygotowanie ucznia do roli pracownika, 

4) Wspomaganie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu 

przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

5) Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w 

ramach lekcji wychowawczych, 

6) Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i 

zawodowy uczniów. 

V. Zadania szkolnego doradcy zawodowego 

§ 8 
1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i 

pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i 

zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

4) Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez 

szkołę i placówkę; 

5) Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości 

działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6) Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

VI. Działania i sposób realizacji dla różnych poziomów kształcenia 

§ 9 
I. Gimnazjum 

1.  Zadania Rady Pedagogicznej 

 Utworzenie i zapewnienie ciągłości działań systemu doradztwa. 

 Współpraca przy realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi 

edukacyjnej, zawartej w programie. 

 Współpraca z Instytucjami rynku pracy. 

2.  Praca z uczniem 

Poznanie siebie – realizowany w klasie II 

 Jaki jestem?  

 Zainteresowania – inspiracje do działania i sposób na relaks. 

 Rozwijam skrzydła – podsumowanie wiedzy o sobie. 

 Świat zawodów – co to takiego? 

Szkolnictwo ponadgimnazjalne, zawody – realizowany w klasie III 

 Decyzje – szanse czy ograniczenia? 

 Informacja zawodowa, czyli co warto wiedzieć o zawodach. 

 Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Ścieżki kształcenia. 

 Krok za krokiem. O celach i planach edukacyjno-zawodowych.  
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3.  Praca z rodzicami 

 Prezentacja założeń szkolnej pracy informacyjno-doradczej na rzecz uczniów. 

 Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej. 

 Arkusz wsparcia od rodziców.  

II. Liceum ogólnokształcące 

1.  Zadania Rady Pedagogicznej 

 Utworzenie i zapewnienie ciągłości działań systemu doradztwa. 

 Współpraca przy realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi 

zawodowej, zawartej w programie. 

 Współpraca z instytucjami rynku pracy. 

2.  Praca z uczniem 

Poznanie siebie – realizowany w klasie I  
 Zajęcia integracyjne. 

 Komunikacja interpersonalna. 

 Czynniki wpływające na wybór dalszej drogi życiowej. 

 Moje mocne i słabe strony. 

 Pragnienia i cele życiowe. 

 Wiem, umiem, jaki/jaka jestem. 

 Wpływ wartości na życie zawodowe. 

 Planowanie ścieżki kariery zawodowej. 

 Dodatkowo na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości realizowane są tematy z 

rozdziałów „Przedsiębiorstwo” i „Praca”. 

Rynek pracy – realizowany w klasie II 
 Lista zawodów, stanowisk pracy – zawody przyszłości. 

 Charakterystyka poszczególnych zawodów. 

 Praca i kształcenie w UE. 

 Przewodnik po świecie pracy. 

 Moja firma. 

 Funkcjonowanie rynku pracy, mechanizmy rynku pracy. 

 Uczestnictwo w Targach Edukacji, wycieczki do zakładów pracy. 

 Planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej. 

 Aktywne poszukiwanie pracy – realizowany w klasie III 

 Planowanie ścieżki zawodowej. 

 Redagowanie dokumentów aplikacyjnych – CV, list motywacyjny. 

 Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja. 

 Jak szukać pracy? 

 Kwestionariusz –  Moja kariera. 

 Aktywny na rynku pracy – aktywne metody poszukiwania pracy. 

 Uczestnictwo w: Targach Pracy, Targach Edukacji, Salonie Maturzystów, Dniu 

Przedsiębiorczości. 

 Spotkania z przedstawicielami PIP, przedstawicielami różnych zawodów. 

 Prezentacje uczelni wyższych. 

 Prawo pracy. 

 3.  Praca z rodzicami 

 Prezentacja założeń szkolnej pracy informacyjno-doradczej na rzecz uczniów. 

 Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej. 

 Arkusz wsparcia od rodziców.  


