
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM  DORADZTWA ZAWODOWEGO 
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 48 w WARSZAWIE 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dn.7.09.1991 r o systemie oświaty z późniejszymi zmianami 

2. Rozporządzenie MEN z dn. 30.04.2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

3. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół 

§ 1. Cele Wewnątszkolnego  System Doradztwa Zawodowego 

1. Cele pracy z uczniami: 
a) pomoc uczniom w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia. 

b) dostarczanie uczniom wiedzy niezbędnej do podjęcia trafnych wyborów 
zawodowych i określenia dalszej drogi kształcenia. 

c) wdrożenie uczniów do samopoznania tj. rozpoznania umiejetności, zainteresowań, 
uzdolnień i predyspozycji zawodowych 

d) pomoc w opracowaniu przez uczniów Indywidualnego Planu Działania dt. rozwoju 
zawodowego 

2. Cele pracy z rodzicami: 
a) dostarczanie informacji z zakresu rynku edukacyjnego Warszawy, oferty szkół 

b) uświadamianie rodzicom ich niezwykłej roli w procesie przygotowania dziecka do 
wyborów edukacyjno – zawodowych. 

c) pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych dzieci i wspólnym planowaniu 
drogi zawodowej 

d) wskazywanie źródeł informacji zawodowej. 
3. Cele pracy z nauczycielami: 

a) pomoc nauczycielom w realizacji działań w obrębie ich przedmiotu mających na 
celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia. 

b) wspieranie  nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach doradczych na 
rzecz uczniów. 

§ 2. Formy realizacji Wewnątrzszkolnego System Doradztwa Zawodowego : 

1. Prowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących problematyki kariery zawodowej zgodnie 

z założeniami Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego. Współpraca 

z Warszawskim Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES. 

2. Prowadzenie warsztatów i zajęć dotyczących  poznania świata zawodów, samopoznania, 

planowania kariery zawodowej, autoprezentacji, rynku pracy, planowania i rozpoznawania 

ścieżek kształcenia prowadzących do wybranego zawodu. 

3. Prowadzenie dla uczniów i rodziców poradnictwa zawodowego, umożliwienie badań 

predyspozycji zawodowych. 

4.  Kierowanie w razie potrzeby  uczniów do specjalistycznych placówek doradczych . 



Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i Młodzieżowym Centrum Kariery 

OHP. 

5. Udostępnienie  bazy informacyjnej orientacji zawodowej w bibliotece : m.in. informatorow 

o szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, czasopism, książek poświęconych 

planowaniu kariery edukacyjnej i zawowdowej. 

6. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych, programów komputerowych do poszukiwania 

informacji związanych z rynkiem edukacyjno-zawodowym. 

7. Organizowanie wyjść klasowych (targi edukacyjne, wycieczki do zakładów pracy, szkół 

oraz na inne imprezy związane z projektowaniem ścieżki kariery zawodowej). 

8. Organizowanie na terenie szkoły spotkań z przedstawicielami instytucji edukacyjnych, 

z przedstawicielami poszczególnych zawodów.  

9. Dostarczenie informacji na temat regulaminu egzaminu gimnazjalnego i zasad rekrutacji do 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych . Współpraca z innymi szkołami. 

§ 3. Zagadnienia do realizacji na poszczególnych poziomach klas: 

1. SZKOŁA PODSTAWOWA - Poznanie siebie i świata zawodów 

a) moje zainteresowania 

b) sposób spędzania wolnego czasu 

c) kim chcę zostać w przyszłości 

d) zawód moich rodziców . Charakterystyka wybranych zawodów. 

e) gimnazjum- nowa szkoła – zasady rekrutacji 

2. GIMNAZJUM 

A. Klasa I – Uczeń poznaje siebie ,,Jaki jestem” 

a) poznanie siebie warunkiem własnego rozwoju. Moje mocne i słabe  strony. 

b) czym są uzdolnienia i umiejętności, jakie mam uzdolnienia i umiejętności  

c) moja osobowość, cechy osobowości. Temperament i cechy charakteru. Znaczenie 
cech osobowości w wyborze szkoły i zawodu – osobowość zawodowa. 

d) rozpoznanie zainteresowań – analiza własnego potencjału pod kątem planowania 
ścieżki edukacyjno – zawodowej 

e) wybrane zagadnienia komunikacji interpersonalnej. 

B. Klasa II– Uczeń poznaje rynek edukacyjny i rynek pracy ,,Świat zawodów” 

a) rynek pracy w Polsce i krajach UE – reguły, przemiany i prognozy. Popyt i podaż na 
rynku pracy. Lokalny rynek pracy. 

b) praca w życiu człowieka, a wybór zawodu. 

c) praca jako wartość. Bezrobocie. Instytucje wspomagające proces  poszukiwania 
pracy. Mobilność zawodowa. 

d) poznajemy zawody. Zawody przyszłości. Omówienie wybranych zawodów 

e) poznanie swoich predyspozycji zawodowych. 

C. Klasa III– Uczeń planuje swoją przyszłość zawodową ,, Myślenie o przyszłości – 

Indywidualny Plan Działania” 



a) system edukacyjny w Polsce – różne scieżki kariery. 

b) regulamin egzaminu gimnazjalnego. Zasady rekrutacji do szkół 
ponadgimnazjalnych. 

c) wyznaczanie celów zawodowych – strategia podejmowania decyzji zawodowych. 

d) wybór szkoły ponadgimnazjalnej w kontekście tworzenia indywidualnego planu 
edukacyjno – zawodowego tzw.Indywidualnego Planu Działania. 

e) radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Stres egzaminacyjny, a autoprezentacja. 
Adaptacja do nowych warunków, nowej szkoły. 

f) system poradnictwa zawodowego i konieczność ustawicznego kształcenia 

g) opracowanie Indywidualnego Planu Działania IPD ( teczki ucznia “portfolio”). 

§ 4. Koordynatorzy 

1. Koordynatorami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół 

nr 48 są pedagodzy szkolni. 


