
 

 

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W 

ZESPOLE SZKÓŁ IM. H. KOŁŁĄTAJA W JORDANOWIE W ROKU 

SZKOLNYM 2022/2023 

Podstawa prawna 

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

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

2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z 

późn. zm.). Na mocy ustawy o systemie oświaty, system oświaty zapewnia między innymi 

przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 

3. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. Poz. 59). 

4. Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.03.2017 r.  

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.08.2017 r.  

w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591), 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,  

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 

dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356), 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1575), 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 poz. 649), 

10.  Statut Szkoły 

 
CELE PROGRAMU 

Celem doradztwa edukacyjno-zawodowego w Branżowej szkole I stopnia jest przygotowanie 

uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania 

decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki, przy wsparciu doradztwa zawodowego. 

Program zawiera cele ogólne uwzględniające: 

1) poznawanie samego siebie; 

2) analizę informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy; 

3) poszerzanie własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; 



 

4) kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy; 

5) rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie. 

Program zakłada realizację treści w 4 obszarach, z określeniem celów 

szczegółowych. W obszarze POZNANIE SIEBIE i ZASOBY WŁASNE uczeń: 

1) rozpoznaje swoje zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe); 

2) charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy; 

3) określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji. 

 

W obszarze ŚWIAT ZAWODÓW i RYNEK PRACY uczeń: 

1) wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody; 

2) zna drogi zdobywania wybranych zawodów; 

3) uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; 

4) porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami 

pracodawców. 

W obszarze RYNEK EDUKACYJNY i UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE uczeń: 

1) charakteryzuje strukturę systemu edukacji; 

2) analizuje oferty szkolnictwa wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia; 

3) analizuje znaczenie uczenia się przez całe życie. 

W obszarze PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU i PODEJMOWANIE DECYZJI uczeń: 

1) określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów; 

2) planuje ścieżkę kariery, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów; 

3) identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery. 
 
METODY PRACY 

Analiza przypadku, ankieta, kwestionariusz, pogadanka, burza mózgów, ćwiczenia grupowe, 

dyskusja, wycieczka, turniej wiedzy. 

 
TEMATY ZAJĘĆ 

1. Poznaję siebie 

2. Moje zdolności 

3. Korzyści z pracy w grupie 

4. Moja przyszłość zawodowa 

5. Co wpływa na karierę zawodową? 

6. Udana rozmowa kwalifikacyjna 

7. Temperament a wybór zawodu 

8. Skuteczne poszukiwanie pracy 

9. Jestem przedsiębiorczy! 

10. Firma w praktyce 

 
CZAS REALIZACJI PROGRAMU 

Zakłada się, że program będzie realizowany w roku szkolnym 2022/2023 w klasach II I III w 



 

wymiarze 10 godziny rocznie dla każdej klasy ( PO 5 GODZIN W KAŻDEJ KLASIE). 

 
ZAKŁADANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

Opis zakładanych programowych efektów kształcenia ucznia. 

 
W zakresie wiedzy uczeń: 

1) zna pojęcia związane z tematyką rynku pracy, kwalifikacji zawodowych; 

2) zna swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe; 

3) rozumie zależności pomiędzy zainteresowaniami a wyborem zawodu; 

4) zna  umiejętności  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnych  rolach 

zawodowych      i społecznych. 

W zakresie umiejętności uczeń: 

1) umie rozwijać swoje zainteresowania; 

2) wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, aby 

trafnie określić swoje predyspozycje, zdolności, umiejętności; 

3) samodzielnie lub z pomocą doradcy zawodowego planuje dalszą ścieżkę

 rozwoju edukacyjno-zawodowego. 

W zakresie kompetencji społecznych uczeń: 

1) skutecznie współpracuje z kolegami w zespole; 

2) przyjmuje twórczą i refleksyjną postawę wobec przekonań, sposobu postępowania innych 
ludzi; 

3) rozwiązuje konflikty powstające podczas pracy zespołowej. 
 
EWALUACJA PROGRAMU 

1. Propozycje uczniów (szczególnie klas najstarszych) odnośnie wyboru dalszej nauki. 

2. Ewaluacja programu na podstawie informacji zwrotnej przekazanej przez uczniów o 

przydatności zajęć w ankiecie ewaluacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAM REALIAZACJI WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 
ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2022/23 

1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego 

Tematyka działań 
Metody i formy realizacji Termin 

Osoba 
odpowiedzialna 

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 II semestr 
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 I semestr 
Doradca 

zawodowy 

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

warsztaty I semestr 

Nauczyciel j. 
angielskiego, 

nauczyciel EDB, 
nauczyciel 
geografii 

Przeprowadzenie rozmowy 
kwalifikacyjnej przez 
komunikator skype z 
przedstawicielem praktyk w 
Hiszpanii 

Rozmowa przez komunikator Skype I 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 



 

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 

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 

 

 


