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Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017. 1189.t.j.); 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2017. 2198. t.j.)  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017. 59. ze zm. );  

• Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. 61. 624. Ze zm.);  

• Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach ( Dz. U. 2017. 1643 )  

• Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 

2018, 1675) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  12 lutego 2019 roku w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325) 

 Założenia ogólne 

Celem ogólnym doradztwa zawodowego w branżowych szkołach jest przygotowanie uczniów 

do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji i 

dokonywania zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających poznawanie 

własnych zasobów oraz analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji 

 

Doradztwo zawodowe realizowane w ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie  ukierunkowane jest 

na: 

• rozwijanie kompetencji karierowych ucznia 

• wspieranie kompetencji doradczych nauczycieli 

• wspieranie kompetencji doradczych rodziców 

• wykorzystywanie lokalnych zasobów dla wspierania procesów decyzyjnych ucznia w 

zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej 

 

GŁÓWNE ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO 

• Systematyczne diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.  

• Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych  

• Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej szkoły.  

• Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom; pomoc uczniom 

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.  

• Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.  

• Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów w PPP, lekarzy itp.  

• Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych.  
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• Pomoc i udostępnianie informacji o szkołach branżowych II stopnia, liceach 

ogólnokształcących, szkołach wyższych, policealnych itp.  

• Współpraca wszystkich pracowników szkoły w zakresie: − tworzenia i zapewnienia 

ciągłości działań WSDZ zgodnie ze statutem szkoły, − realizacja zadań z zakresu 

przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zgodnie z programem 

wychowawczym szkoły.  

• Systematyczne podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.  

• Współpraca z instytucjami wspierającymi WSDZ. 

 Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci 

Działania kierowane do uczniów: 

• udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;  

• prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie 

własnych zasobów, świat zawodów i rynek pracy, rynek edukacyjny i uczenie się przez 

całe życie, planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- -

zawodowych;  

• pomaganie uczniom w przygotowywaniu teczek „portfolio”;  

• realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych z 

uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu; 

• określanie potencjału edukacyjno-zawodowego;  

• pomoc w nawiązywaniu kontaktu z pracodawcą w celu podpisania umowy dot. praktyk 

zawodowych; 

• zachęcanie do pozyskiwania referencji z miejsc zajęć praktycznych;  

• inspirowanie do zdobywania nowych umiejętności poprzez udział w praktykach 

zawodowych w ramach programu Erasmus+; 

• angażowanie uczniów w działania na rzecz promocji szkoły;  

• organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;  

• organizowanie wizyt studyjnych w ośrodkach egzaminacyjnych okręgowych komisji 

egzaminacyjnych (OKE), w miejscu przeprowadzania egzaminu praktycznego z 

kwalifikacji; 

• informowanie o ofercie kształcenia po ukończeniu branżowej szkoły – w tym 

o kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ);  

• umożliwianie zdobywania dodatkowych uprawnień w trakcie nauki poprzez korzystanie z 

oferty projektu Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce, organizacja tych 

kursów; 

• udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-

zasobów) ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i rynku edukacyjnym, planowanie 

własnej działalności i samopoznanie; 
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• rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń 

• rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów 

i aspiracji zawodowych 

• rozwijanie wiedzy o rynku pracy 

• kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy;  

• kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w 

kontekście edukacji całożyciowej;  

• przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, 

współpracownika; 

• rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, 

planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie;  

• kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej; 

• redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej. 

Działania kierowane do nauczycieli, kierownika praktyki zawodowej i wychowawców: 

• aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach 

• rozwijanie kompetencji doradczych nauczycieli poprzez umożliwianie zainteresowanym 

osobom udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego 

• wskazanie na źródła informacji dotyczące informacji na temat ofert edukacyjnych i 

doradczych na terenie powiatu suskiego; 

• organizowanie wizyt studyjnych w firmach;  

• inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy;  

• udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;  

• wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego. 

 Działania  kierowane do rodziców: 

• aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach 

• aktualizacja wiedzy na temat oferty edukacyjnej Branżowej Szkoły II stopnia na terenie 

powiatu suskiego; 

• wzmacnianie proaktywnej postawy rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-

zawodowych przez ich dziecko 

• wskazanie rodzicom aktualnych i rzetelnych merytorycznie źródeł informacji 

• udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: biblioteczkę 

publikacji, stronę www szkoły, szkolne konto Facebooka, tablice informacyjne, e-dziennik). 

Formy pracy 

• obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas Branżowej Szkoły I stopnia 

• lekcje z wychowawcą 

• doradztwo indywidualne (realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej) 
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• warsztaty doradcze realizowane we współpracy z sojusznikami 

• wycieczki zawodoznawcze 

• formy wizualne – strona internetowa szkoły, gazetki 

Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym  

Zakres zadań poszczególnych osób zaangażowanych w proces doradczy wynika z 

kompetencji, profilu wykształcenia, wykładanych treści oraz podstawy programowej w szkole 

ponadpodstawowej. 

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 realizowania w szkole doradztwa zawodowego;  

• organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym 

polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości pracy 

szkoły w tym obszarze.  

Doradca zawodowy:  

• określa 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;  

• systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, na działania związane z doradztwem 

zawodowym;  

• 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; 

• organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą 

efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym;  

• 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;  
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• współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami rynku 

pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu 

doradztwa zawodowego.  

Wychowawcy:  

• określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

• eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z 

treściami programowymi doradztwa zawodowego;  

• 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 doradztwa zawodowego dla 

uczniów;  

• współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.  

Pedagog szkolny: 

• współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji 

działań związanych z doradztwem zawodowym;  

• udziela informacji o kwestiach pedagogiczno-psychologicznych (opinie, orzeczenia) ważnych 

w kontekście zawodów wybieranych przez uczniów;  

Pielęgniarka:  

• współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji 

działań związanych z doradztwem zawodowym;  

• udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych 

przez uczniów;  

• organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz 

kształtowania właściwych nawyków adekwatnych do zawodów wybranych przez uczniów. 

Zasoby materialne przydatne w realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym  
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Wyposażenie doradcy zawodowego stanowią:  

• biblioteczka z materiałami i publikacjami dla uczniów, dla nauczycieli i rodziców (przewodnik 

po zawodach, teczki informacji o zawodach, poradniki, materiały zawodoznawcze, ulotki, 

broszury, klasyfikacja zawodów i specjalności itp.);  

• sprzęt do ekspozycji materiałów drukowanych (tablice informacyjne, regały na książki, stojaki 

na ulotki itp.);  

• sprzęt do powielania materiałów informacyjnych (np. drukarka, kserokopiarka);  

• zbiory informacji drukowanych (informatory, ulotki, czasopisma specjalistyczne, itp.);  

• zbiory informacji multimedialnych (filmy, płyty CD, programy komputerowe itp.);  

• materiały wspomagające pracę doradcy i nauczycieli: ankiety, kwestionariusze, scenariusze 

zajęć itp.; • materiały biurowe i inne niezbędne do realizacji zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego, np. karty do flipcharta, markery;  

• tablice (ścienna, magnetyczna). 

SOJUSZNICY. SIEĆ WSPÓŁPRACY  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP):  

• diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów;  

• udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia 

i kariery; 

• konsultowanie z doradcą zawodowym działań i dokumentów szkolnych (np. opracowań 

WSDZ);  

• prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedagogicznych;  

 

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.  

Centrum kształcenia praktycznego (CKP):  

• przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w przypadku, gdy 

dane centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym);  

• organizowanie szkoleń i kursów zawodowych dla nauczycieli;  

• podejmowanie współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców;  

• współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym.  

Centra kształcenia ustawicznego,:  

• udostępnianie informacji o ofercie edukacyjnej i zawodowej szkoły;  

• organizowanie szkoleń i kursów dla uczniów;  
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• pomoc podczas rekrutacji uczniom zainteresowanym kontynuowaniem nauki po 

ukończeniu Szkoły Branżowej I stopnia  

• współorganizowanie spotkań informacyjno-doradczych dla uczniów.  

Urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej oraz obserwatoria 

rynku pracy:  

• udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych;  

• diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów;  

• 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;  

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):  

• gromadzenie i udostępnianie ofert pracy, także ofert pracy sezonowej i krótkoterminowej;  

• organizowanie giełd pracy;  

• organizowanie targów pracy;  

• diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych;  

• udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;  

• organizowanie szkoleń zawodowych dla uczniów.  

Pracodawcy:  

• współorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów;  

• włączanie się w modyfikowanie programów nauczania;  

• organizowanie staży zawodowych dla uczniów;  

• zatrudnianie absolwentów;  

• sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjno-zawodową i bazę 

dydaktyczną szkoły;  

• 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):  
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• 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. 

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP:  

• organizowanie konferencji i szkoleń dla doradców zawodowych;  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  

• współpraca w zakresie projektów Erasmus+  

 

 

 

Monitoring i ewaluacja wewnętrzna WSDZ Wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego.  

• Indywidualne Plany Działania/ Mapy mentalne/ Portfolia 

• Analiza prowadzonej dokumentacji – wnioski, rekomendacje. 

• Informacja zwrotna od adresatów: uczniów, rodziców, nauczycieli. 

• Wywiady z uczestnikami procesu doradczego. 

• Ankieta dla uczestników procesu doradczego, 

• Dokumenty aplikacyjne Europass 

CELE I PROGRAM NAUCZANIA ORAZ TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU 

DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 

roku 

Cele ogólne programu: 

• poznawanie samego siebie; 

• analiza informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy; 

• poszerzanie własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; 

• kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy; 

• rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie. 

  

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych  
 
1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych 
stron i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji 
(wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia. 
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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. 

 

 

 

Tematyka zajęć  

L.P. Temat zajęć 

Czas 

przeznaczony  

na realizację 

Blok 

tematyczny 

1.  Poznaję siebie 1 h 
Samopoznani

e 
2.  Moje zdolności 1 h 

3.  Korzyści z pracy w grupie 1 h 

4.  Moja przyszłość zawodowa 1 h Informacje 

edukacyjno-

zawodowe 
5.  Co wpływa na karierę zawodową? 1 h 

6.  Udana rozmowa kwalifikacyjna 1 h 

Rynek pracy 

7.  Temperament a wybór zawodu 1 h 

8.  Skuteczne poszukiwanie pracy 1 h 

9.  Jestem przedsiębiorczy! 1 h 

10.  Firma w praktyce 1 h 

PROGRAM REALIAZACJI WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 
ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2020/21 

1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego 

Tematyka działań 
Metody i formy realizacji Termin 

Osoba 
odpowiedzialna 
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Systematyczne 
diagnozowanie 
zapotrzebowania uczniów 
na informacje edukacyjne i 
zawodowe oraz pomoc w 
planowaniu kształcenia i 
kariery zawodowe 

Rozmowy, wywiady z uczniami, 
nauczycielami, rodzicami 

wrzesień 
Doradca 

zawodowy/wych
owawcy/pedagog 

Gromadzenie, aktualizacja i 
udostępnianie informacji 
edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla szkoły 
branżowej I stopnia  

Aktualizacja informacji umieszczanych 
w zakładce Doradca zawodowy na 

stronie internetowej szkoły 

 
październik 

Doradca 
zawodowy 

Diagnoza planów i aspiracji 
edukacyjnych i zawodowych Sondaż październik 

Doradca 
zawodowy 

Rekrutacja uczniów na 
kursy kwalifikacyjne  

Formularz rekrutacyjny (sekretariat) 

Cały rok wg 
harmonogr

amu 
kursów 

Kierownik 
kształcenia 

praktycznego 

Rekrutacja uczniów na 
kursy i staże w ramach 
Modernizacji kształcenia 
zawodowego 

Formularz rekrutacyjny 
Cały rok wg 
harmonogr

amu 

Koordynator 
projektu 

Rekrutacja uczniów na 
praktyki zawodowe w 
ramach programu 
Erasmus+  

Formularz rekrutacyjny 
Styczeń 

luty 
Koordynator 

projektu 

Zajęcia z doradcą 
zawodowym dla grupy 
uczniów wyjeżdżających na 
praktyki w ramach 
Erasmus+( przygotowanie 
do rozmowy kwalifikacyjnej, 
pomoc w opracowaniu 
dokumentów Europass CV 
w j. polskim i angielskim) 

warsztaty 
Kwiecień 

maj 
Doradca 

zawodowy 

Zajęcia z j. obcego, 
kulturowe, przepisy BHP, 
przygotowujące do wyjazdu 
na praktyki do Hiszpanii 

warsztaty II semestr 

Nauczyciel j. 
angielskiego, 

nauczyciel EDB, 
nauczyciel 
geografii 

Przeprowadzenie rozmowy 
kwalifikacyjnej przez 
komunikator skype z 
przedstawicielem praktyk w 
Hiszpanii 

Rozmowa przez komunikator Skype II semestr 
Doradca 

zawodowy 

Prowadzenie działalności 
informacyjno – doradczej 
szkoły w środowisku 
lokalnym; promocja 
kierunków kształcenia 
Zespołu Szkół 

1.Udział w powiatowych targach 
edukacyjnych – Festiwal Nauki 
2.Promocja szkoły w szkołach 

podstawowych powiatu suskiego 
(informacje o kierunkach kształcenia) 

Listopad 
marzec 

Doradca 
zawodowy/naucz
yciele/wychowaw

cy 
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Realizacja tematyki z 
zakresu doradztwa 
zawodowego na 
obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych 

Treści zgodne z podstawową 
programową i realizowanym 

programem nauczania 

Wrzesień-
listopad 

Doradca 
zawodowy 

Wskazywanie uczniom, 
rodzicom i nauczycielom 
dodatkowych źródeł 
informacji dotyczących: 
rynku pracy, trendów 
rozwojowych w świecie 
zawodów i zatrudnienia, 
instytucji i organizacji 
wspierających 
funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych, 
programów edukacyjnych 
UE 

Biblioteczka doradcy 
Adresy instytucji zajmujących się 

doradztwem zawodowym na stronie 
internetowej szkoły 

Cały rok 
Doradca 

zawodowy 

Zapoznanie uczniów z 
ofertą szkół następnego 
etapu edukacyjnego  

Indywidualne rozmowy z doradcą 
zawodowym; pogadanki na zajęciach 

grupowych 
Cały rok 

Wychowawcy 
klas/ doradca 

zawodowy 

Wspieranie w działaniach 
doradczych nauczycieli 

1. Udostępnianie informacji i 
materiałów do pracy z uczniami – 
biblioteczka doradcy zawodowego 

2. Informacje o stronach 
internetowych, gdzie zamieszczane są 
materiały doradztwa zawodowego np. 

ORE Doradca zawodowy 
Indywidualne konsultacje z 

nauczycielami 

Cały rok 
Doradca 

zawodowy, 

Wspieranie w działaniach 
doradczych rodziców 

1. Udostępnianie informacji i 
materiałów dotyczących doradztwa 
zawodowego – strona internetowa 

2. Informacje o stronach 
internetowych, gdzie zamieszczane są 
materiały doradztwa zawodowego np. 

ORE 
3. Rozmowy indywidualne z rodzicami 

podczas Dni Otwartych Szkoły, 
wywiadówek 

cały 
semestr 

Doradca 
zawodowy 

Współpraca z instytucjami 
wspierającymi WSDZ 

1. Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna - według potrzeb 2. 
Powiatowy Urząd Pracy w Suchej 

Beskidzkiej a) zajęcia warsztatowe z 
doradcą zawodowym z PUP dla klas 
kończących szkołę b) Pozyskiwanie 
materiałów do biblioteczki szkolnego 

doradcy zawodowego 

(październi
k-styczeń) 

Pedagog,  
doradca 

zawodowy 

Promowanie idei 
wolontariatu Akcje Szkolnego Koła wolontariatu  Cały rok 

Opiekun 
Szkolnego Koła 

Wolontariatu 

Indywidualne doradztwo 
edukacyjno-zawodowe Indywidualne konsultacje luty-maj 

Pedagog, 
doradca 

zawodowy 
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Koordynowanie działalności 
informacyjno - doradczej 
prowadzonej przez szkołę 

1. Opracowanie i wdrożenie WSDZ 
oraz Programu realizacji DZ 

2. Współpraca Rady Pedagogicznej w 
zakresie tworzenia i zapewniania 

ciągłości działań WSDZ 
3. Monitorowanie realizacji WSDZ 

Cały rok 
Dyrektor/nauczyc

iele/Doradca 
zawodowy 

 

2.  Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji zadań: 

• Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego oddział w Jordanowie 

• Hufiec pracy w Skomielnej Białej 

• WUP Kraków ( Barometr zawodów) 

• Pracodawcy u których uczniowie realizują praktyki zawodowe 

• Ośrodek egzaminacyjny OKE w Myślenicach 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jordanowie 

• Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych 

• Centrum Kształcenia Ustawicznego 
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