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I. Podstawa prawna 

1. Art. 47 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1148). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego 

(Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r., poz. 1675) 

 

II. Założenia ogólne programu 

Program stanowi realizację jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe 

uczestników oraz specyfikę typów szkół, systemowej koncepcji doradztwa zawodowego 

rozumianego jako uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie 

uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów technikum w procesie świadomego 

i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

Program doradztwa zawodowego dla branżowej szkoły I stopnia i technikum 

bazuje na wybranych teoriach doradczych. Głównym kryterium doboru koncepcji była 

możliwość odniesienia procesu świadomego kształtowania własnej kariery do zmian 

rozwojowych, które warunkują realizację treści na danym etapie edukacyjnym. Zadania, 

jakie stawiane są preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwu zawodowemu, 

zostały dostosowane do możliwości poszczególnych grup odbiorców.  

Przewidziane w programie działania związane z doradztwem zawodowym są 

powiązane z treściami kształcenia na poziomie branżowej szkoły I stopnia i technikum, 

co umożliwia uczniom dostrzeganie związków pomiędzy tym, czego się uczą, a swoją 

dalszą edukacją i karierą zawodową. 

 

III. Cel ogólny doradztwa zawodowego 

 
Celem ogólnym doradztwa zawodowego w technikum i branżowej szkole 

I stopnia jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania 

kariery oraz podejmowania i dokonywania zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

uwzględniających poznawanie własnych zasobów oraz analizę informacji na temat rynku 

pracy i systemu edukacji. 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) to ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu wspierania uczniów w procesie prawidłowego 

rozwoju ścieżki edukacyjno - zawodowej i opracowania indywidualnych planów działań 

potrzebnych do osiągnięcia tego celu. 

 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego umożliwia uczniom zdobycie 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwoju samoświadomości - mocnych i słabych 

stron, własnych predyspozycji zawodowych, oferty zawodowej, rynku pracy i zasad nim 

rządzących, a także zaplanowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej. 

Współczesna, bardzo dynamiczna rzeczywistość stwarza konieczność kształtowania 

odpowiednich postaw, wiedzy i umiejętności, pomocnych w przygotowaniu do 

kreatywnego i efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. 

 Doradztwo edukacyjno - zawodowe jest nieodłączną częścią programu 

wychowawczego szkoły i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego 
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potencjału edukacyjno - zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej, jako 

ważnego elementu funkcjonowania społecznego. 

 Grupą docelową, do której kierowane są działania, są uczniowie Technikum Nr 3 

i Branżowej Szkoły I Stopnia przy Zespole Szkół Technicznych w Słupsku. 

 

 

IV. Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia 

uczniów 

 
W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych, które  

wyznaczają treści programowe doradztwa zawodowego: 

1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, 

mocnych i słabych stron, jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, 

kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, 

stanu zdrowia. 

2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz 

przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, 

poszukiwanie i utrzymanie pracy. 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji 

i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach 

i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie. 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, 

m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania 

doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji 

dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery. 

 

Cele szczegółowe programu 

 
W obszarach: 

 

1. POZNAWANIE 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 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia) w kontekście planowania przyszłości 

edukacyjno-zawodowej; 

1.4 określa własny system wartości (w tym wartości związane 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 zasadach na nim funkcjonujących w kontekście wyborów zawodowych; 

2.2 określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazą są jego kwalifikacje; 
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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 stażu zawodowego/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 firmy oraz instytucje 

wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej. 

 

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 

EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeń: 

 

4.1 ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania kariery; 

4.2 sporządza IPD – planuje różne warianty kariery edukacyjno-zawodowej na podstawie 

bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji nt. rynku edukacji i rynku 

pracy, przewidując skutki decyzji; 

4.3 dokonuje wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi 

zasobami i celami; 

4.4 wskazuje korzyści wynikające z całożyciowego doradztwa kariery. 

 

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu doradztwa zawodowego są spójne z 

celami kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach w technikum. Umożliwia to 

realizowanie programu zarówno podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, jak 

i na zajęciach z wychowawcą, lekcjach przedmiotowych oraz na dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych i innych zajęciach obejmujących wspomaganie uczniów w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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V. Warunki i sposoby realizacji programu 

 
Określone w programie cele przewidziane są do realizacji: 

 

a) podczas grupowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, które są prowadzone 

przez doradcę zawodowego w wymiarze wynikającym z ramowych planów 

nauczania; 

b)  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); 

      c)  podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych 

w szkole (np. szkolne dni kariery) lub poza nią (np. festiwal zawodów). 

 

Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci. 

Działania związane z doradztwem zawodowym w ZST adresowane są do trzech grup 

odbiorców: 

 uczniów 

 rodziców 

 nauczycieli 

 

1. Działania kierowane do uczniów 

 udzielanie porad i konsultacji indywidualnych; 

 prowadzenie zajęć grupowych zgodnie z treściami programowymi z zakresu 

doradztwa zawodowego dla techników 

 realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych 

z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu, we współpracy z nauczycielami 

przedmiotowymi 

 angażowanie uczniów w organizację uroczystości i imprez szkolnych; 

 promowanie idei wolontariatu; 

 angażowanie w działania na rzecz promocji szkoły; 

 organizowanie praktyk zawodowych oraz staży zawodowych we współpracy 

z kierownikiem kształcenia praktycznego 

 organizowanie spotkań rekrutacyjnych z przedstawicielami firm gotowych 

zatrudniać uczniów i absolwentów; 

 tworzenie kół zainteresowań zgodnie z oczekiwaniami uczniów; 

 pośredniczenie w kontaktach uczniów z przedstawicielami instytucji rynku pracy 

 informowanie o dodatkowej ofercie kształcenia zawodowego i rozwoju 

osobistego; 
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 organizowanie spotkań z osobami prezentującymi własne ścieżki rozwoju 

zawodowego (absolwenci szkoły, przedstawiciele zawodu); 

 umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych i targach dotyczących rynku 

pracy i targach dotyczących planowania dalszej ścieżki edukacyjnej 

 

2. Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców i specjalistów: 

 umożliwianie zainteresowanym osobom udziału w szkoleniach i kursach 

z zakresu doradztwa zawodowego; 

 prowadzenie lekcji koleżeńskich; 

 prezentowanie realizacji działań WSDZ na posiedzeniach rady pedagogicznej; 

 organizowanie wizyt studyjnych w firmach; 

 organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami instytucji rynku 

pracy; 

 udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego; 

 wspieranie w realizacji zadań z doradztwa zawodowego 

 współpraca z nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego w Zespole Szkół Technicznych. 

 

3. Działania kierowane do rodziców: 

 organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym 

w szkole; 

 organizowanie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych 

uczniów; 

 informowanie o targach pracy; 

 informowanie o targach edukacyjnych; 

 udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: 

stronę www szkoły, szkolne konto Facebooka, tablice informacyjne, e-dziennik). 
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VI. Osoby odpowiedzialne za realizację zadań związanych 

z doradztwem zawodowym. 
 

 W realizację zadań związanych z Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa 

Zawodowego i opartym na nim programie, odpowiadają wszyscy członkowie rady 

pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi,  

pracownicy biblioteki szkolnej, specjaliści (m. in. doradca zawodowy, psycholog, 

pedagog) oraz inne osoby zatrudnione w szkole. 

 

Dyrektor: 

 odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym; 

 współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ; 

 wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu doradztwa zawodowego 

w szkole a instytucjami zewnętrznymi; 

 zapewnia warunki do realizacji doradztwa zawodowego w szkole; 

 organizuje w szkole wspomaganie działań związanych z doradztwem 

zawodowym poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu 

poprawę jakości pracy szkoły w tym obszarze. 

 

Doradca zawodowy (w przypadku braku doradcy zatrudnionego w szkole – 

pedagog): 

 diagnozuje mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

 pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

 prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu; 

 wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań 

związanych z doradztwem zawodowym; 

 prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów; 

 planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania 

związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy 

z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami; 

 gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe 

dla danego poziomu kształcenia; 

 organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą 

efektywność działań z zakresu doradztwa zawodowego; 

 współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem 

zawodowym; 

 wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ; 

 gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z doradztwem zawodowym; 

 współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

instytucjami rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego 

w celu realizacji doradztwa zawodowego; 

 

 



 

 

9 

Nauczyciele - wychowawcy: 

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

w swoich klasach; 

 włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu doradztwa 

zawodowego; 

 realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach 

wychowawczych; 

 wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu 

kariery zawodowej; 

 współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-

zawodowej ich dzieci; 

 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami 

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

 

Nauczyciele przedmiotów (ogólnych i zawodowych): 

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

 eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści 

nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego; 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć doradztwa 

zawodowego dla uczniów; 

 przygotowują uczniów do udziału w konkursach zawodowych; 

 prowadzą koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe; 

 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami 

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

 

Specjaliści: 

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

 współpracują z wychowawcami klas w ramach realizacji działań z zakresu 

doradztwa zawodowego dla uczniów; 

 włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych 

i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty); 

 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami 

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

 

Nauczyciel - bibliotekarz: 

 współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami 

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym; 

 opracowuje i aktualizuje oraz udostępnia zasoby dotyczące doradztwa 

zawodowego; 

 włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia 

z zakresu doradztwa zawodowego. 
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Sojusznicy – sieć współpracy. 

 
 Wsparcie merytoryczne dla szkół, stanowią: poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne i centra 

kształcenia praktycznego. Szkoła dodatkowo pozyskiwać będzie partnerów 

wspierających działania związane z doradztwem zawodowym, np.  instytucje, placówki, 

firmy, które mogą być angażowane w działania kierowane do trzech grup adresatów: 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

Działania placówek współpracujących ze szkołą w obszarze doradztwa 

zawodowego: 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (PPP): 

 współpraca ze szkolnym doradcą zawodowym; 

 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 (np. 

opracowań WSDZ); 

 prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad 

pedagogicznych; 

 tworzenie sieci doradców zawodowych, osób zainteresowanych doradztwem 

zawodowym. 

 

Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli (ODN): 

 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców 

zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym; 

 tworzenie sieci doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem 

zawodowym; 

 przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

Biblioteki pedagogiczne: 

 udostępnianie szkołom informacji o usługach doradczych w regionie oraz 

o wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego; 

 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. 

 

Zespół Placówek Oświatowych: 

 organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów; 

 organizowanie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów; 
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 przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

(w przypadku, gdy dane centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym); 

 organizowanie szkoleń i kursów zawodowych dla nauczycieli; 

 współorganizowanie konkursów zawodowych dla uczniów; 

 podejmowanie współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców; 

 współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym. 

 

Centra kształcenia ustawicznego i zawodowego, szkoły wyższe: 

 udostępnianie informacji o ofercie edukacyjnej i zawodowej szkoły; 

 współorganizowanie targów edukacyjnych; 

 organizowanie szkoleń i kursów dla uczniów; 

 pomoc podczas rekrutacji uczniom zainteresowanym kontynuowaniem nauki; 

 współorganizowanie spotkań informacyjno - doradczych dla uczniów. 

 

Urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej: 

 udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych; 

 udzielanie uczniom porad i konsultacji; 

 współorganizowanie różnych przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego; 

 prowadzenie usługi doradztwa zawodowego na odległość; 

 udzielanie porad dotyczących rynku pracy za granicą (usługi doradców Sieci 

Europejskich Ofert Pracy EURES); 

 udostępnianie informacji na temat ofert pracy w kraju i za granicą; 

 udostępnianie publikacji m.in. o sytuacji na rynku pracy; 

 współorganizowanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli spotkań informacyjno-

doradczych np. dotyczących sytuacji na rynku pracy, dotacji na założenie 

działalności gospodarczej; 

 współpraca z CIPKZ w ramach Biura Karier 

 

Cechy rzemiosł różnych i małej przedsiębiorczości, izby rzemieślnicze: 

 współorganizowanie szkoleń zawodowych w formie nauki zawodu w danym 

rzemiośle; 

 udostępnianie informacji na temat organizacji praktycznej nauki zawodu w 

rzemiośle; 

 wyszukiwanie pracodawców (rzemieślników, u których uczniowie mogą 

realizować praktyczną naukę zawodu); 

 pośredniczenie w podpisywaniu umów między uczniem a pracodawcą. 

 

Ochotnicze hufce pracy (OHP): Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowe 

Biura  Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery, 

Punkty Pośrednictwa Pracy, Ośrodki Szkolenia Zawodowego: 

 gromadzenie i udostępnianie ofert pracy, także ofert pracy sezonowej i krótko-

terminowej; 

 organizowanie giełd pracy; 

 organizowanie targów pracy; 
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 diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych; 

 udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 

 organizowanie szkoleń zawodowych dla uczniów. 

 

Agencje zatrudnienia: 

 prowadzenie pośrednictwa pracy; 

 organizowanie spotkań rekrutacyjnych; 

 pozyskiwanie ofert pracy dla uczniów i absolwentów szkoły. 

  

Pracodawcy: 

 współorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów; 

 współorganizowanie konkursów zawodowych; 

 włączanie się w modyfikowanie programów nauczania; 

 współorganizowanie szkoleń, seminariów zawodowych; 

 organizowanie staży zawodowych dla uczniów; 

 zatrudnianie absolwentów; 

 sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjno-zawodową 

i bazę dydaktyczną szkoły; 

 organizowanie wizyt studyjnych w firmach dla uczniów i nauczycieli; 

 współorganizowanie spotkań z przedstawicielami firm dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli. 

 

Kuratoria oświaty, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast 

i gmin: 

 tworzenie sieci doradców zawodowych; 

 opracowywanie i wdrażanie programu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie 

doradztwa zawodowego; 

 powoływanie powiatowych lub gminnych koordynatorów ds. doradztwa 

zawodowego. 

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE): 

 organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji z zakresu doradztwa 

zawodowego; 

 przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego; 

 opracowywanie dokumentów wspierających pracę doradcy zawodowego 

(programy, wzorcowe rozwiązania, e-zasoby); 

 prowadzenie platformy Moodle z informacjami, zasobami z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

 

Inne: 

• podmioty, które mogą być partnerami w realizacji działań z zakresu doradztwa 

zawodowego, np. fundacje, stowarzyszenia, organizacje pracodawców. 
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VII. Plan realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym w danym roku szkolnym 
 Szkoła opracowuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego na cały 

cykl kształcenia. Dla usprawnienia realizacji zapisów WSDZ doradca zawodowy 

przygotowuje roczny program realizacji działań doradczych wynikających z WSDZ.  

W rocznym programie powinny znaleźć się następujące elementy: 

• rodzaj działania/tematyka zajęć; 

• metody i formy zajęć; 

• odbiorcy; 

• realizatorzy i sojusznicy; 

• terminy; 

• uwagi do realizacji/komentarze. 

Roczny program realizacji WSDZ jest opracowywany przez: 

• doradcę zawodowego we współpracy z przedstawicielami zespołów 

przedmiotowych 

• radę pedagogiczną. 

 

VIII. Monitoring i ewaluacja wewnętrzna WSDZ w Zespole 

Szkół Technicznych w Słupsku. 

 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz roczny program realizacji 

WSDZ są monitorowane. Za monitoring odpowiada bezpośrednio doradca zawodowy. 

Monitoring stanowi podstawę do okresowej ewaluacji i koniecznych modyfikacji WSDZ. 

Dyrektor, po konsultacji z doradcą zawodowym, ustala sposoby, zasady i harmonogram 

oraz obszary prowadzenia monitoringu i ewaluacji.  Rada pedagogiczna, rodzice 

uczniów, osoby i instytucje z otoczenia gospodarczo-społecznego są informowani 

o realizacji doradztwa zawodowego w szkole. Działanie to ma charakter informacyjny, 

a także promujący szkołę i pracę doradcy zawodowego oraz osób zaangażowanych 

w zadania z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

 

 

 

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla klas technikum i branżowej 

szkoły I stopnia przy ZST w Słupsku opracowany został na podstawie „Wzorcowych 

rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego (WSDZ)” umieszczonych na stronie ore.edu.pl autorstwa: Tomasa 

Magnowskiego, Krystyny Stelmach-Tyszko oraz Doroty Zalas. 

 

 

 

 

 

 


