Gąbin, 15 września 2015r.

Plan doradztwa zawodowego realizowanego w Zespole Szkól im. Stanisława
Staszica w Gąbinie
Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Szkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu pomóc uczniom w samopoznaniu własnych
predyspozycji zawodowych, wejściu na rynek pracy i kreowaniu ścieżki kariery zawodowej.
Adresaci SSDZ – uczniowie wszystkich szkół Zespołu Szkół im. St. Staszica
SSDZ obejmuje:






Autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych uczniów w odniesieniu do specyfiki
wybranego kierunku kształcenia
Określenie zgodności predyspozycji zawodowych uczniów w odniesieniu do realizowanego
kierunku kształcenia
Indywidualną pracę z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem dalszego kierunku
kształcenia
Poznawanie zawodów
Analizę potrzeb rynku pracy, możliwości zatrudnienia lokalnie, w kraju i za granicą
Kształtowanie umiejętności niezbędnych w procesie poszukiwania pracy













Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie Filia w Płocku
Centrum Edukacji I Pracy Młodzieży OHP w Płocku
Powiatowym Urzędem Pracy
Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Płocku
Komendą Miejską Policji w Płocku
Wojskową Komendą Uzupełnień w Płocku
Komendą Miejską Straży Pożarnej w Płocku
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku
Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku
Politechniką Warszawską Filia w Płocku
Innymi Szkołami Wyższymi i Szkołami Policealnymi




W realizacji powyższych działań Zespół Szkół współpracuje, m.in. z:




Pracodawcami działającymi na lokalnym rynku pracy
Fundacjami i Stowarzyszeniami

Zadania szczegółowe do realizacji w roku szkolnym 2015/16










Prowadzenie konsultacji indywidualnych ( na życzenie ucznia i rodzica)
Omawianie wagi zdobywania poszczególnych kwalifikacji zawodowych w toku kształcenia aż
do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Organizacja szkoleń i warsztatów dla uczniów we współpracy doradcami zawodowymi z
instytucji rynku pracy w zakresie autoprezentacji, savoir-vivre, przygotowania do rozmowy
kwalifikacyjnej, przedsiębiorczości na rynku pracy, form zatrudnienia, zawodów przyszłości
itp.
Organizacja VI Szkolnych Targów Edukacji I Pracy
Gromadzenie informacji z zakresu orientacji zawodowej
Koordynowanie współpracy z uczelniami wyższymi ( wyjazdy na dni otwarte, organizacja
spotkań w szkole)
Kolportaż ulotek, folderów, plakatów na terenie szkoły pozyskanych z uczelni, szkół
policealnych oraz od pracodawców.
Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe( forma,
treści)

Uczniowie i rodzice, którzy chcą korzystać z oferowanej formy pomocy w sposób indywidualny i
grupowy konsultacji udziela Pani Maria Elżbieta Błaszczyk w sali 26 w każdą środę i piątek w godz.
14.15 -15.00 oraz podczas zebrań z rodzicami.

