ROCZNY PLAN REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego o którym mowa w art.
98 ust. 1 pkt. 16 ustawy prawo oświatowe.
Celem głównym doradztwa zawodowego w szkole jest przygotowanie uczniów do planowania kariery i edukacji. Celami szczegółowymi są
poznawanie własnych zasobów, zapoznanie z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów
wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności,
zainteresowań oraz pasji.
W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych (moduły):
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.: analiza informacji o rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, analiza możliwości
kontynuowania nauki.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Plan działań z zakresu doradztwa zawodowego
Tematyka działań

Zapoznanie Rady Pedagogicznej z
Programem
Szkolnego
Doradztwa
Zawodowego

Metody i formy realizacji działań
(z uwzględnieniem udziału rodziców, np.
poprzez organizację spotkań z rodzicami)
prelekcja

Terminy
realizacji

Realizator działania

Oddziały

wrzesień

Doradca zawodowy,
pedagog, dyrektor

Wychowawcy
klas, nauczyciele

Włączenie rodziców w realizację
WSDZ.
Zapoznanie rodziców
z Wewnątrzszkolnym Systemem
Doradztwa Zawodowego.
Prezentacja głównych celów i
zadań WSDZ.
Zwrócenie uwagi na rolę rodzica w
procesie informacyjnodoradczym.

Cały rok

Prelekcja, pogadanki,
spotkania z rodzicami
indywidualne i
grupowe

Doradca zawodowy,
wychowawcy klas,
pedagog

Rodzice uczniów

Doradca zawodowy

Klasy I

Pedagog szkolny

Klasy II

Wychowawcy klas

Klasy III

Moduł I
Poznawanie własnych zasobów
Sporządzanie bilansu własnych
zasobów na podstawie dokonanej
autoanalizy („portfolio”).
Uświadamianie uczniom obszarów
do rozwoju edukacyjnozawodowego i osobistego.
Uświadamianie uczniom wpływu
stanu zdrowia na wykonywanie
zadań zawodowych.
Analiza przez uczniów własnych
zasobów (zainteresowania,
zdolności, uzdolnienia,
kompetencje, predyspozycje
zawodowe) w kontekście
planowania ścieżki edukacyjnozawodowej.

Cały rok
Działania skierowane do uczniów:
- udzielanie porad i konsultacji
indywidualnych;
- prowadzenie zajęć grupowych,
- angażowanie uczniów w organizację
uroczystości i imprez szkolnych,
- tworzenie kół zainteresowań zgodnie z
oczekiwaniami uczniów;
- organizacja konkursów,
- udział w akcjach charytatywnych,
- lekcje przedmiotowe
- angażowanie w działania na rzecz promocji
szkoły
- organizowanie praktyk zawodowych;
- organizowanie staży zawodowych;

Nauczyciele
przedmiotowi

Zapoznanie uczniów ze światem - organizowanie spotkań informacyjnych z
wartości.
przedstawicielami instytucji rynku pracy;
Moduł II
Świat zawodów i rynek pracy
Zapoznanie uczniów, rodziców i
nauczycieli z aktualną sytuacją na
rynku pracy. Zapoznanie uczniów z
rożnymi
kwalifikacjami
zawodowymi i możliwościami ich
uzyskania. Nauka sporządzania
dokumentów
aplikacyjnych.
Zapoznanie
z
instytucjami
wspomagającymi
planowanie
ścieżki edukacyjno – zawodowej.
Informowanie o możliwościach
zakładania własnej działalności
gospodarczej. Kształtowanie u
uczniów właściwych postaw i
właściwej
autoprezentacji.
Informowanie o możliwościach
odbywania stażu. Zapoznanie
uczniów
z
oczekiwaniami
pracodawców i preferencjami na
rynku pracy.

Działania skierowane do uczniów:
- udzielanie porad i konsultacji
indywidualnych;
- prowadzenie zajęć grupowych,
- realizowanie elementów doradztwa
zawodowego na zajęciach przedmiotowych
z uwzględnieniem specyfiki danego
przedmiotu;
- organizowanie praktyk zawodowych;
- organizowanie staży zawodowych;
- tworzenie bazy danych, gromadzenie
ulotek, informatorów;
Działania skierowane do rodziców i
nauczycieli:
- spotkania indywidualne i grupowe,
prelekcje.
- organizowanie spotkań informacyjnych z
przedstawicielami instytucji rynku pracy;
- organizowanie spotkań informacyjnych z
przedstawicielami firm lokalnego rynku
pracy;

Cały rok

Doradca zawodowy

Klasy I

Wychowawcy klas

Klasy II

Nauczyciele
przedmiotowi

Klasy III

Moduł III
Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Zapoznanie uczniów i rodziców z
ofertą dalszego kształcenia się i
doskonalenia zawodowego
formalnego i pozaformalnego.
Analiza możliwości kontynuowania
nauki przez uczniów. Informowanie
o korzyściach wynikających z
uczenia się przez całe życie w
rozwoju osobistym i zawodowym.

Działania skierowane do uczniów:
- udzielanie porad i konsultacji
indywidualnych;
- prowadzenie zajęć grupowych,
informowanie o dodatkowej ofercie
kształcenia zawodowego i rozwoju
osobistego;
- gromadzenie ulotek i informatorów.
Działania kierowane do nauczycieli,
wychowawców i specjalistów:
- umożliwianie zainteresowanym osobom
udziału w szkoleniach i kursach z zakresu
doradztwa zawodowego;
- wspieranie w realizacji zadań z doradztwa
zawodowego
Działań kierowanych do rodziców:
- organizowanie spotkań informacyjnodoradczych z doradcą zawodowym w
szkole;
- organizowanie spotkań z
przedstawicielami instytucji rynku pracy
oraz firm działających na lokalnym rynku
pracy;
- informowanie o targach pracy i targach
edukacyjnych

Cały rok

Doradca zawodowy

Klasy III

Pedagog szkolny

Klasa IV

Wychowawcy klas
Nauczyciele
Dyrektor

- udostępnianie informacji edukacyjnych i
zawodowych
Moduł IV
Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno - zawodowych
Zapoznanie
uczniów
z
możliwościami wyboru dalszej
ścieżki edukacyjno – zawodowej.
Sporządzanie
indywidualnych
planów działania, planowanie
różnych
wariantów
ścieżek
edukacyjno
zawodowych
na
podstawie
bilansu
własnych
zasobów i wartości. Zapoznanie
uczniów
z
instytucjami
wspierającymi planowanie ścieżki
edukacyjno – zawodowej.

Cały rok
Działania skierowane do uczniów:
- udzielanie porad i konsultacji
indywidualnych;
- prowadzenie zajęć grupowych,
organizowanie spotkań rekrutacyjnych z
przedstawicielami firm gotowych zatrudniać
uczniów i absolwentów;
- organizowanie spotkań, informacyjnych z
przedstawicielami instytucji rynku pracy;
- umożliwianie udziału w spotkaniach
informacyjnych i targach dotyczących rynku
pracy;
- pomaganie w przygotowywaniu
dokumentów aplikacyjnych oraz
Indywidualnych Planów Działania
- realizowanie elementów doradztwa
zawodowego na zajęciach przedmiotowych
- promowanie idei wolontariatu
- informowanie o dodatkowej ofercie
kształcenia zawodowego i rozwoju
osobistego;
Działań kierowanych do rodziców:
- udostępnianie informacji edukacyjnych i
zawodowych (między innymi poprzez:

Doradca zawodowy

Klasy III

Pedagog szkolny

Klasa IV

Wychowawcy klas
Nauczyciele
przedmiotowi
Specjaliści

stronę www szkoły, szkolne konto
Facebooka, tablice informacyjne, edziennik).
- informowanie o targach pracy i targach
edukacyjnych;
- organizowanie konsultacji dotyczących
decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów;

1. Podmioty, z którymi Szkoła będzie współpracować przy realizacji działań:
Przy organizacji i realizacji doradztwa zawodowego Szkoła będzie współpracować w szczególności z pracodawcami, placówkami, o których
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami
doskonalenia nauczycieli lub instytucjami rynku pracy.
Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa
zawodowego;
2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy;
3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami,
psychologami lub pedagogami, programu, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz koordynowanie jego realizacji;
4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów,
w zakresie realizacji działań określonych w programie, o którym mowa w § 4 ust. 1;
5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie
i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
6) realizowanie działań wynikających z programu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

