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WEWNĄTRZSZKOLNY
SYSTEM DORADZTWA
ZAWODOWEGO
w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica
w Gąbinie
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WSTĘP
W sytuacji wciąż zmieniającego sie w Polsce rynku pracy, pomoc doradców zawodowych
powinna być dostępna na każdym etapie życia człowieka. Coraz częściej, bowiem będzie on
zmuszony wielokrotnie zmieniać zawód, uzupełniać kwalifikacje oraz poszukiwać pracy. Ciągłe
podnoszenie kwalifikacji i ich zmiana stają się czynnikami na trwale wpisanymi w życiorys
zawodowy każdego pracownika. Stąd też ważnym elementem modernizacji systemu edukacji,
w tym głównie systemu edukacji zawodowej, staje się wyposażenie uczniów w umiejętności
przydatne w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować
będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego człowieka. Oznacza to konieczność
stworzenia takiego systemu doradztwa zawodowego, który zapewni uczniom nie tylko poznanie
możliwości zdobycia zawodów oferowanych przez szkoły oraz wymagań, jakie stawiają one
kandydatom, ale umożliwi także rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych
umiejętności, kwalifikacji, i zainteresowań - w aspekcie życzeniowym i rzeczywistym. Ponadto
tworzony system doradztwa winien zapewnić poznanie procesu aktywnego poszukiwania pracy,
podejmowania decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów. Wreszcie
powinien stworzyć możliwość kształcenia umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez
rozwijanie umiejętności adaptacyjnych oraz umiejętności wychodzenia naprzeciw nowym
sytuacjom i nowym wyzwaniom.
Tym wyzwaniom winni sprostać:

Zespół Wychowawczy i Doradztwa Zawodowego,

zatrudniony w szkole doradca zawodowy i pedagog szkolny jak również współpraca z Powiatową
Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Płocku oraz Instytucjami Rynku Pracy. Stwarza to
realną możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na
drodze kariery zawodowej - poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad
rządzących rynkiem pracy, uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy, zaplanowania własnej
kariery zawodowej.
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I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017r. poz. 60)
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie doradztwa zawodowego
• Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 maja 2004 -9286/04 – dokument dotyczący
poradnictwa zawodowego – „ wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług
związanych z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery na każdym
etapie swojego życia”
• Statut Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

II PODSTAWOWE POJĘCIA
PORADNICTWO ZAWODOWE
Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej
rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu,
tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

ORIENTACJA ZAWODOWA
Działania wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji - mające na celu
przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest
podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

DORADZTWO ZAWODOWE
Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie
indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej
informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.
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KOMPETENCJE KLUCZOWE
W Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006r.( Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s.13) czytamy:
„ każdy obywatel będzie potrzebował szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, by łatwo
przystosować się do szybko zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne wzajemne
powiązania. Edukacja w swym podwójnym – społecznym i ekonomicznym - wymiarze ma do
odegrania zasadniczą rolę polegającą na zapewnieniu nabycia przez obywateli Europy kompetencji
kluczowych koniecznych, aby umożliwić im elastyczne dostosowanie się do takich zmian”.
Zgodnie z tym dokumentem kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do
samorealizacji i osobistego rozwoju, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i
zatrudnienia.

DORADCA ZAWODOWY
Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży
i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich
możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości
systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji
zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość
psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki
przekazywania informacji zawodowej.

INFORMACJA ZAWODOWA
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.

INFORMACJA EDUKACYJNA
Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym
kształceniem.
ZAWÓD
Wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych
w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję
w społeczeństwie.
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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA
Ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu,
poziomu i kierunku kształcenia.

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA
Ogół działań mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szczególności
w celu kształtowania ich motywacji, aktywności i kreatywności.

III. CELE I ZADANIA SZKOLNEGO DORADCY
ZAWODOWEGO

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego:
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, takich jak:
- bezrobocie
- problemy zdrowotne
- adaptacja do warunków pracy i mobilności zawodowej.
3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
4. Przygotowanie 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 przedmiotowych.
6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy
ucznia.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:
1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu
kariery zawodowej.
2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych
dla danego poziomu kształcenia zawodowego.
3. Wskazywanie osobom zainteresowanym ( młodzieży, rodzicom, nauczycielom), źródeł
dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim
i światowym na temat:
- rynku pracy,
- trendów rozwojowych w świecie zawodów,
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- możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata
pracy,
- instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu
codziennym i zawodowym,
- alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi
i niedostosowaniem społecznym.
4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do
świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej.
6. Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: psychologów w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, doradców urzędu pracy, lekarzy, pedagoga.
7. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
- tworzenia i zapewnienia ciągłości działań szkolnego systemu doradztwa
zawodowego, zgodnie ze statutem szkoły.
- realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej,
zawartych w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły.
8. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
9. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji, udostępnienie ich
10. Współpraca z Instytucjami Rynku Pracy wspierającymi szkolny system doradztwa

Zakres usług podstawowych doradcy zawodowego:
1. Udostępnianie zgromadzonych zasobów informacji edukacyjno zawodowej, m.in.:
ulotki, broszury, czasopisma. programy komputerowe, testy, filmy, przewodniki, materiały
szkoleniowe, scenariusze zajęć.
2. Udostępnienie informacji edukacyjno - zawodowej:
a) dotyczącej pracy zawodowej (szukanie ofert pracy, udostępnianie informacji
z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji),
• zbieranie i przekazywanie informacji na temat uruchomienia działalności
gospodarczej na własny rachunek,
• udostępnianie informacji na temat pisania dokumentów aplikacyjnych,
• pozyskiwanie i przekazywanie informacji o tendencjach na rynku pracy
i możliwościach zatrudnienia,
• zbieranie i przekazywanie informacji uczniom o zawodach ich interesujących,
o nowych zawodach i wymaganiach do zawodu,
b) edukacji (szkoły, kursy, edukacja przez Internet)
• pozyskiwanie informacji na temat możliwości dalszego kształcenia oraz warunków
przyjęcia na studia,
• gromadzenie danych na temat wyższych uczelni i szkół policealnych oraz warunków
przyjęcia na studia,
• dostarczanie informacji absolwentom oraz rodzicom o szkoleniach i kursach
podwyższających kwalifikacje zawodowe i pozwalających na uzyskanie nowych
kwalifikacji,
• informowanie rodziców i uczniów gimnazjum na temat specyfiki nauczania
w naszej szkole i możliwości kształcenia zawodowego ,
3. Praca indywidualna z uczniem (poradnictwo indywidualne)
• udzielanie porad na podstawie przeprowadzonych badań i wywiadu doradczego,
szczególnie dla tych uczniów, którzy są niezdecydowani z wadami fizycznymi oraz
przewlekłymi schorzeniami,
• kierowanie do poradni specjalistycznych,
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•
•
•

4.

5.

6.
7.
8.
9.

prowadzenie dokumentacji z udzielanych porad i rozmów doradczych
prowadzenie tablicy informacyjnej,
tworzenie tablic z przykładowymi przebiegami ścieżek (opracowania w formie
graficznej)
Organizowanie poradnictwa grupowego oraz warsztatów:
• warsztaty treningowe - wyeksponowanie kwalifikacji osobowościowych
i usprawniania następujących umiejętności: szybkiego uczenia się, asertywnej
postawy, radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, określania i realizowania
postawionych sobie celów osobistych i zawodowych, umiejętności podejmowania
trafnych decyzji, współpracy w zespole, odpowiedzialności za powierzone zadania,
zarządzania czasem
wolnym,
kreatywności
oraz
niekonwencjonalnego
rozwiązywania problemów, głębokiej motywacji, umiejętności przywódczych
i pozytywnego myślenia, negocjacji.
• blok zajęć warsztatowych związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy
• badanie uczniów autotestami w celu ustalenia preferencji zawodowych, cech
osobowościowych oraz orientacji zawodowej.
Prowadzenie zajęć w konwencji lekcyjnej według dostarczonych scenariuszy i przy
wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń multimedialnych, korzystając z prezentacji,
filmów, itp.
Organizowanie spotkań z pracodawcami, przedstawicielami rynku pracy
Monitorowanie losów zawodowych absolwentów szkoły.
Cykliczne organizowanie Szkolnych Targów Edukacji i Pracy.
Uczestnictwo w targach pracy oraz dniach otwartych drzwi wyższych uczelni.

Zakres działań dodatkowych doradcy zawodowego:
1. Organizowanie i koordynowanie konkursów, debat tematycznych.
2. Współpraca z kierownikiem praktyk zawodowych.
3. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc
w planowaniu kształcenia zawodowego i kariery zawodowej- prowadzenie ankiet,
sporządzanie raportów.
4. Wspieranie rodziców w podejmowaniu decyzji związanej z drogą zawodową ich dzieci.
5. Organizowanie szkoleń dla rodziców i nauczycieli.
6. Współpraca z doradcami i pedagogami innych szkół – udział w spotkaniach, konferencjach,
szkoleniach.
7. Współpraca mediami w zakresie popularyzacji istotnych zagadnień związanych z orientacją
zawodową i poradnictwem zawodowym.
8. Współpraca z gimnazjami i szkołami podstawowymi - organizowanie spotkań z młodzieżą
w sprawie kształcenia zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej.
9. Zawieszanie gazetek informacyjnych w szkole.
10. Wzbogacanie warsztatu doradcy zawodowego poprzez gromadzenie informacji w wersji
elektronicznej i książkowej.

IV. ADRESACI
Adresatami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego są wszyscy uczniowie Zespołu
Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, ich rodzice oraz opiekunowie.
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V. REALIZATORZY
Za realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego odpowiedzialny jest Zespół
wychowawczy i doradztwa zawodowego pod kierunkiem pedagogów szkolnych wraz z
nauczycielem posiadającym uprawnienia doradcy zawodowego, nauczycielami pełniącymi funkcję
wychowawcy klasowego oraz nauczycielami przedmiotów.

VI. FORMY DZIAŁAŃ
Informacja edukacyjno – zawodowa (gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjnozawodowej o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach
rekrutacyjnych lokalnych uczelni w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych,
tworzenie multimedialnych

centrów informacji

z

dostępem

do Internetu),

Krzewienie

samodzielnego pozyskiwania informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy,
programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.).
•

Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności
i predyspozycji).

•

Poradnictwo grupowo - zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe
służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np.
poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania
kariery zawodowej i innych, warsztaty dla nauczycieli służące doskonaleniu
umiejętności doradczych).

•

Rynek pracy - wycieczki, obserwacje, praktyki, uczniowski wolontariat (spotkania z
absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie dobrych wzorców/,
spotkania z przedstawicielami różnych zawodów /zgodnie ze specyfiką kierunków
kształcenia w szkole/, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców
i stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny
rynek zatrudnienia/, targi pracy, targi edukacyjne, zakłady pracy, instytucje rynku pracy,
uczelnie wyższe, biura doradztwa personalnego i inne).
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•

Warsztaty,

szkolenia,

spotkania

informacyjne

prowadzone

przez

doradców

zawodowych reprezentujących Instytucje Rynku Pracy.
•

Badania /diagnoza/ zapotrzebowanie na działania doradcze prowadzone w szkole.

VII. TREŚCI PROGRAMOWE z ZAKRESU DORADZTWA
ZAWODOWEGO
w roku szkolnym 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące
1. Poznawanie własnych zasobów
Uczeń:
1.1 sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy
("portfolio");
1.2 określa obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;
1.3 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
1.4 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań
zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
1.5 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje,
predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjnozawodowej;
1.6 określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką
zawodową.
2. Świat zawodów i rynek pracy
Uczeń:
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2.1 analizuje informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz
możliwościach ich uzyskiwania w kontekście wyborów edukacyjnozawodowych;
2.2 analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku
pracy oraz funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjnozawodowych;
2.3 porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako
pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz
analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich
rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika;
2.4 konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami
pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy;
2.5 określa znaczenie i wskazuje możliwości realizacji różnych form aktywizacji
zawodowej;
2.6 sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami
pracodawców;
2.7 przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas
rozmowy kwalifikacyjnej;
2.8 charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej
oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej;
2.9 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjnozawodowej, w tym instytucje rynku pracy.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Uczeń:
3.1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia formalnego,
pozaformalnego i nieformalnego;
3.2 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i
zawodowym;
3.3 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania kwalifikacji
zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji;
3.4. wskazuje możliwości kontynuowania nauki.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjnozawodowych
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Uczeń:
4.1 ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki
edukacyjno-zawodowej;
4.2 sporządza indywidualny plan działania - planuje różne warianty ścieżek
edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz
informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych
decyzji;
4.3 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi
zasobami i określonymi celami zawodowymi.

Technikum
1. Poznanie własnych zasobów
Uczeń:
1.1 sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy
("portfolio");
1.2 ustala obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;
1.3 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
1.4 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań
zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
1.5 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje,
predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjnozawodowej;
1.6 określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką
zawodową.
2. Świat zawodów i rynek pracy
Uczeń:
2.1 analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku
pracy oraz funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno11

zawodowych;
2.2 określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego kwalifikacje,
z uwzględnieniem zawodów przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy;
2.3 porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako
pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w
obszarze, w którym się kształci, oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym
rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki
pracownika;
2.4 konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami
pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy;
2.5 określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego lub
zdobycia zatrudnienia z wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji
zawodowej;
2.6 sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami
pracodawców;
2.7 przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas
rozmowy kwalifikacyjnej;
2.8 charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej
oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej;
2.9 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjnozawodowej, w tym instytucje rynku pracy.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Uczeń:
3.1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia
zawodowego formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;
3.2 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych
kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu
kwalifikacji;
3.3 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i
zawodowym;
3.4 analizuje możliwości kontynuowania nauki.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjnozawodowych
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Uczeń:
4.1 ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki
edukacyjno-zawodowej;
4.2 sporządza indywidualny plan działania - planuje różne warianty ścieżek
edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz
informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych
decyzji;
4.3 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi
zasobami i określonymi celami zawodowymi.

Branżowa Szkoła I Stopnia i Zasadnicza Szkołą Zawodowa
1. Poznawanie własnych zasobów
Uczeń:
1.1 sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy
("portfolio");
1.2 określa obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;
1.3 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
1.4 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań
zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
1.5 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje,
predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjnozawodowej;
1.6 określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką
zawodową.
2. Świat zawodów i rynek pracy
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Uczeń:
2.1 analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku
pracy oraz funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjnozawodowych;
2.2 określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego kwalifikacje,
z uwzględnieniem zawodów przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy;
2.3 porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako
pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w
obszarze, w którym się kształci, oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym
rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki
pracownika;
2.4 konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami
pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy;
2.5 określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego lub
zdobycia zatrudnienia z wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji
zawodowej;
2.6 sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami
pracodawców;
2.7 przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas
rozmowy kwalifikacyjnej;
2.8 charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej
oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej;
2.9 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjnozawodowej, w tym instytucje rynku pracy.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Uczeń:
3.1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia
zawodowego formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;
3.2 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych
kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu
kwalifikacji;
3.3 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i
zawodowym;
3.4 analizuje możliwości kontynuowania nauki.
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4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjnozawodowych
Uczeń:
4.1 ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki
edukacyjno-zawodowej;
4.2 sporządza indywidualny plan działania - planuje różne warianty ścieżek
edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz
informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych
decyzji;
4.3 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi
zasobami i określonymi celami zawodowymi.

VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY WYNIKAJĄCE
Z REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SZYSTEMU
DORADZTWA ZAWODOWEGO
1. Łatwy dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz
rodziców.
2. Poszerzenie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów.
3. Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.
4. Ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania
i utrzymania pracy
5. Mniej niepowodzeń.

Opracowanie:…………………………………………………………………….

Opinia Rady Pedagogicznej……………………………………………………..

Zatwierdzam…………………………………………………………………….
15

