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Podstawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkole: 

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

2572 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

( Dz. U. 2017 poz.59).  

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe ( Dz.U. 2017 poz.60 ).  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

w publicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 532).  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach (Dziennik Ustaw 

2017r. poz. 1591).  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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. z 2017 r. poz. 1643).  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r.  

w sprawie doradztwa zawodowego (Dziennik Ustaw 2018r. poz. 1675). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

 

 
 

Wstęp 

Szkoła opracowuje WSDZ na cały cykl kształcenia w Liceum 

Ogólnokształcącym. Doradztwo zawodowe jest realizowane: na obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęciach z zakresu 

doradztwa zawodowego, zajęciach z wychowawcą, wizyt zawodoznawczych. 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla Liceum 

Ogólnokształcącego zawiera załącznik Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego 

(Dziennik Ustaw 2018r. poz. 1675). WSDZ dla Liceum Ogólnokształcącego 

oparty został o: Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) dla liceum 

ogólnokształcącego, przygotowane w ramach projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) projektu „Efektywne doradztwo 

edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” realizowanego przez 

Ośrodek Rozwoju Edukacji
1
. 

A. Główny cel realizacji doradztwa zawodowego w Liceum 

Ogólnokształcącym 

Celem doradztwa zawodowego w Liceum Ogólnokształcącym jest 

przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery 

oraz podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych uwzględniających 

znajomość własnych zasobów, a także informacje na temat rynku pracy i 

systemu edukacji.  

B. Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci: 

Działania związane z doradztwem zawodowym w Liceum 

Ogólnokształcącym są kierowane do trzech grup adresatów:  

- uczniów,  

- rodziców,  

- nauczycieli.  

                                                 
1
 A. Fajkowska-Wesołek, R. Fleischer, J.Jednoralska, Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) dla liceum ogólnokształcącego, ORE, Warszawa 2018 
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Działania kierowane do uczniów:  

- udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;  

- prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: 

poznawanie 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;  

- aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. 

poprzez udział w konkursach, przygotowywanie określonych zadań na 

zajęcia przedmiotowe, udział w organizowaniu uroczystości i imprez 

szkolnych;  

- diagnozowanie potencjału edukacyjno-zawodowego; - organizowanie 

spotkań z przedstawicielami agencji zatrudnienia (poznawanie metod 

rekrutacji pracowników);  

- prowadzenie kół zainteresowań i zajęć dodatkowych, np. rozwijających 

umiejętności społecznych (komunikacja, praca w grupie, itp.); 

 - organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy; - 

organizowanie szkoleń, kursów zawodowych (np. w ramach projektów 

unijnych); 

 - organizowanie wizyt uczniów na targach pracy i targach edukacyjnych; - 

organizowanie konkursów;  

- udzielanie pomocy merytorycznej uczniom przygotowującym się  

do konkursów i olimpiad;  

- stosowanie metod aktywizujących (np. metoda projektów, symulacja) 

wpływających na zwiększenie zaangażowania uczniów i samodzielności  

w planowaniu kariery;  
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- przedstawienie procedury zakładania firmy; -informowanie o różnych 

możliwościach edukacyjnych w kraju i za granicą (np. studia wyższe, 

kwalifikacyjne kursy zawodowe – KKZ, szkoły policealne);  

- omawianie rozmaitych możliwości zdobycia kwalifikacji, doświadczenia;  

- organizowanie spotkań z absolwentami szkoły (prezentacje ścieżek 

rozwoju zawodowego);  

- kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy; - inspirowanie i pomaganie 

uczniom w przygotowaniu Indywidualnych Planów Działania (IPD);  

- 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;  

- wykorzystanie dostępnych programów oraz platform dla młodzieży  

(np. sieci informacyjnej „Eurodesk”). 

 Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów: 

 - umożliwienie zainteresowanym osobom udziału w szkoleniach i kursach  

z zakresu doradztwa zawodowego;  

- prowadzenie lekcji koleżeńskich i otwartych;  

- zwoływanie szkoleniowych posiedzeń rad pedagogicznych;  

- organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku i lokalnego 

rynku pracy;  

- udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;  

- wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego.  

Działania kierowane do rodziców:  

- organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym  

w szkole;  

- organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy; - 

prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych 

uczniów;  

- informowanie o targach pracy;  
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- informowanie o targach edukacyjnych; - udostępnianie informacji 

edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: biblioteczkę 

publikacji, stronę www szkoły, szkolne konto Facebooka, tablice 

informacyjne, e-dziennik);  

- organizowanie warsztatów dla rodziców;  

- włączanie rodziców, przedstawicieli różnych zawodów do realizacji zadań 

z zakresu doradztwa zawodowego w szkole poprzez spotkania i wycieczki 

zawodoznawcze, organizowanie imprez szkolnych związanych  

z doradztwem zawodowym.  

Doradztwo zawodowe dla uczniów jest realizowane:  

- podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym, które  

są prowadzone przez doradcę zawodowego;  

- 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); 

-podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym 

realizowanych w szkole lub poza nią (np. Dzień Przedsiębiorczości).   

C. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym:  

W Liceum Ogólnokształcącym w realizację działań związanych  

z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady 

pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotowi, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści oraz inne osoby 

zatrudnione w szkole, np. pielęgniarka szkolna. Poniżej przedstawiono 

zakres działań w obszarze doradztwa dla poszczególnych osób i formę 

organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa:  

 



 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

 

 
 

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 doradztwem zawodowym;  

- prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;  

- diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli 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 pedagogiem  

- gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe 

właściwe dla danego poziomu kształcenia;  

- organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły 

podnosząc efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem 

zawodowym;  

- współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane  

z doradztwem zawodowym;  
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- 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 

szkoły.  

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 doradztwa 

zawodowego;  

- realizują tematy z doradztwa zawodowego na godzinach wychowawczych;  

- wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia  

w planowaniu kariery zawodowej;  

- współpracują z rodzicami w planowaniu ścieżki kariery edukacyjno-

zawodowej ich dzieci;  

- współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. Nauczyciele 

przedmiotów:  

- 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 realizacji doradztwa 

zawodowego dla uczniów;  

-przygotowują uczniów do udziału w konkursach;  

- prowadzą koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe;  
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- współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i 

specjalistami w za-kresie realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym.  

Przykładowe treści realizowane przez nauczycieli: 

Język polski Kultura języka, komunikatywność, życiorysy twórców jako 

przykład rozwoju uzdolnień, zawody takie jak, pisarz, 

dziennikarz, korektor, edytor itp., selekcja informacji ze 

źródeł naukowych w kontekście podanego tematu, perswazja 

i argumentacja przedstawionej tezy, budowanie tekstu 

poprawnego retorycznie.  

Język obcy Komunikatywność, umiejętność przedstawienie siebie, 

swoich kompetencji w języku obcym, dokumenty 

aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, charakterystyka 

studiów filologicznych i perspektyw zatrudnienia. 

Historia  Zawody przeszłości, rozwój przemysłu. 

WOS System edukacji w Polsce, praca w Polsce i za granicą, 

mobilność zawodowa, ochrona praw i wolności człowieka. 

Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Systemy ostrzegania przed zagrożeniami, ewakuacja osób i 

mienia, zagrożenia techniczne, cywilizacyjne, pierwsza 

pomoc. 

Matematyka, 

fizyka 

Zastosowanie obliczeń w różnych sytuacjach zawodowych, 

rozwój logicznego myślenia. 

Biologia Zdrowie człowieka, środowisko naturalne w tym wpływ 

przemysłu i rozwoju cywilizacyjnego – zrównoważony 

rozwój, na poziomie rozszerzonym możliwości studiowania 

i zatrudnienia w zawodach medycznych, biotechnologii, 

leśnictwa, rolnictwa itp. 

Podstawy 

przedsiębiorczości 

Rynek pracy, dokumenty aplikacyjne, formy działalności 

gospodarczej, analiza zasobów osobistych. 

Chemia Substancje niebezpieczne, zastosowanie związków 

chemicznych w różnych branżach zawodowych, 

wykorzystana wiedzy w związku z planowanymi studiami 

na poziomie rozszerzonym: chemia, kosmetologia, farmacja, 



 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

 

 
 

biotechnologia itp. 

Geografia Struktura zatrudnienia, rynek pracy, bezrobocie. 

W-f Zdrowie człowieka, cechy fizyczne organizmu: 

wytrzymałość, gibkość, koordynacja ruchowa, współpraca w 

zespole, przełamywanie barier.  

Informatyka Umiejętność wyszukiwania informacji, sprawność obsługi 

programów ułatwiających tworzenie dokumentów, rynek 

pracy dla informatyków. 

Religia Świat wartości, odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

 

Pedagog:  

- określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów;  

- włącza treści z zakresu doradztwa zawodowego w prowadzone przez siebie 

zajęcia dla uczniów;  

- współpracuje z wychowawcami klas w ramach realizowania działań  

z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów;  

- włącza się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i 

zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);  

- współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami  

i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym.  

Nauczyciele bibliotekarze: 

 - współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami  

i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym;  

- aktualizują i udostępniają zasoby dotyczące doradztwa zawodowego; - 

włączają się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne 

wydarzenia z zakresu doradztwa zawodowego.  

Pielęgniarka szkolna:  
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- współpracuje z doradcą zawodowym 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. 

D. Zasoby materialne przydatne w realizacji działań związanych  

z doradztwem zawodowym. 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w klasach z 

dostępem do Internetu, rzutnikiem i tablicą multimedialną. Doradca 

zawodowy ma umożliwiony dostęp do pracowni komputerowej w celu 

prowadzenia zajęć grupowych dla uczniów. Wyposażenie gabinetu 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 (drukarka);  

- 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. papier, markery, magnesy itp.,; 
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 - tablice (ścienne na korytarzach szkolnych oraz gabinecie doradcy, mobilne 

tablice do prezentacji materiałów zawodoznawczych, wystaw 

tematycznych),  

- komputery: stacjonarny, laptopy z dostępem do Internetu.  

E. Sojusznicy – sieć współpracy: 

Przykłady działań placówek w obszarze doradztwa zawodowego,  

w których mogą uczestniczyć uczniowie liceum:  

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Praga - Pólnoc:  

- diagnozowanie predyspozycji i 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);  

Ośrodki doskonalenia nauczycieli, m.in. WCIES:  

- Uczestnictwo w szkoleniach, kursach i konferencjach organizowanych  

i prowadzonych dla doradców zawodowych, nauczycieli;  

- przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.  

Centra kształcenia ustawicznego i zawodowego: 

- udostępnianie informacji o ofercie edukacyjnej i zawodowej  

dla absolwentów liceum;  

- pomoc podczas rekrutacji do szkół policealnych, uczniom zainteresowanym 

kontynuowaniem nauki po ukończeniu liceum ogólnokształcącego;  

- współorganizowanie spotkań informacyjno-doradczych dla uczniów. 

Szkoły programowo wyższe:  

- udzielanie informacji na temat kierunków kształcenia i zasad rekrutacji itp.;  

- prowadzenie dla uczniów warsztatów – np. rozwijających umiejętności 

społeczne;  

- organizowanie laboratoriów, wykładów i warsztatów rozwijających 

zainteresowania uczniów;  
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- organizowanie warsztatów z doradztwa zawodowego;  

- organizowanie dni otwartych w szkołach lub na uczelniach;  

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 porad uczniom;  

- współorganizowanie przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego; - 

prowadzenie usługi doradztwa zawodowego na odległość; 

 - udzielanie informacji 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. na temat sytuacji na rynku pracy;  

- współorganizowanie spotkań informacyjno-doradczych np. dotyczących 

sytuacji na rynku pracy, dotacji na założenie działalności gospodarczej.  

Ochotnicze hufce pracy (OHP):  

- warsztaty dla uczniów liceum; 

Pracodawcy:  

- organizowanie dla uczniów i nauczycieli wizyt studyjnych w firmach; 

 - współorganizowanie konkursów dla uczniów;  

- współorganizowanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli spotkań  

z przedstawicielami firm;  

-sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły.  

Ośrodek Rozwoju Edukacji:  

-uczestnictwo nauczycieli w organizowanych szkoleniach, seminariach, 

konferencjach z zakresu doradztwa zawodowego;  

- korzystanie z przygotowywanych publikacji z zakresu doradztwa 

zawodowego;  

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP:  
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- uczestnictwo uczniów w Olimpiadzie z Wiedzy o Planowaniu  

i Zarządzaniu Karierą Zawodową;  

-udział szkoły  w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.  

Organizacje pozarządowe:  

- propagowanie idei wolontariatu;  

- umożliwianie uczniom doświadczania pracy; - realizowanie wspólnych 

projektów edukacyjnych.  

F. Ewaluacja WSDZ 

Działania związane z doradztwem zawodowym mają wspierać uczniów w wyborach 

zawodu i kierunku kształcenia, dlatego zamiast tradycyjnego oceniania podczas zajęć 

należy odwołać się do autorefleksji i samooceny uczestników. 

G. Koordynator i osoby odpowiedzialne za realizację programu: 

Koordynator: 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu: szkolny doradca zawodowy, 

wychowawcy i nauczyciele LO. 

Zadania wynikające z celów programu: 

MODUŁ I – klasa I – Samopoznanie 

MODUŁ II – klasa II – Zawody i rynek pracy 

MODUŁ III – klasa III – Możliwości – ścieżki kariery i samokształcenie 

 

MODUŁ I – klasa I i II – Uczeń poznaje siebie – samopoznanie 

L.p. Treści programowe Uwagi o realizacji 

1 Poznajemy swoją osobowość – temperament 

(wpływ predyspozycji psychofizycznych na 

wybór zawodu), test inteligencji wielorakiej 

Hawarda – Gardnera, poszczególne rodzaje 

inteligencji 

Spotkanie z doradcą 

zawodowym, lekcje 

wychowawcze. 

2 Analiza swoich mocnych i słabych stron  

(wykonanie analizy SWOT, testy) 

Spotkania z doradcą 

zawodowym 



 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

 

 
 

3 Moje wartości i cele (określanie własnych 

wizji rozwoju osobistego). 

Spotkanie z doradcą 

zawodowym,  

zajęcia z wychowawcą 

4 Podejmowanie decyzji (proces podejmowania 

własnych decyzji). 

Spotkanie z doradcą 

zawodowym, 

psychologiem, lekcje 

wychowawcze. 

5 Prawa i obowiązki w demokratycznym 

państwie. Prawa pracownika. 

Wiedza  

o społeczeństwie, 

lekcje wychowawcze, 

zajęcia z podstaw 

przedsiębiorczości. 

7 Moja samoocena – „O akceptacji i poczuciu 

własnej wartości”. Projekcja filmu pt „Cyrk 

motyli”.  

Zajęcia z 

wychowawcą. 

8 Internetowe poszukiwania (psychozabawy w 

Internecie np. Jaki jestem – poznawanie 

osobowości.  

Moje zasoby, czyli co i kto pomoże osiągnąć? 

 

 

Lekcja z wychowwcą. 

 

MODUŁ II – ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – klasa II, III 

L.p. Treści programowe Uwagi o realizacji 

1. Poznajemy zawody (zawody przyszłości – 

prezentacje multimedialne, informacje z 

Internetu lub spotkania z przedstawicielami 

firm, ludźmi sukcesu). 

Lekcje z 

wychowawcą, 

spotkanie ze szkolnym 

doradcą zawodowym. 

2.  Informacje o lokalnym, regionalnym, Spotkanie ze szkolnym 
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krajowym i europejskim rynku pracy. doradcą zawodowym 

spotkania z 

pracodawcami, ludźmi 

sukcesu. 

3. Formy zatrudnienia i możliwości 

funkcjonowania na rynku pracy jako 

pracownik, pracodawca. 

Zajęcia z podstaw 

przedsiębiorczości, 

spotkania z 

pracodawcami. 

4. Wymagania rynku pracy. Spotkanie ze szkolnym 

doradcą zawodowym 

spotkania z 

pracodawcami, ludźmi 

sukcesu. 

5. Dokumenty aplikacyjne potrzebne na rynku 

pracy a wymagania pracodawców. 

Spotkanie ze szkolnym 

doradcą zawodowym 

spotkania z 

pracodawcami, ludźmi 

sukcesu. 

6. Zakładanie własnej działalności gospodarczej. Spotkanie ze szkolnym 

doradcą zawodowym 

spotkania z 

pracodawcami, ludźmi 

sukcesu, zajęcia z 

przedsiębiorczości. 

7. Instytucje wspomagające planowanie ścieżki 

edukacyjno – zawodowej, instytucje rynku 

pracy. 

Spotkanie ze szkolnym 

doradcą zawodowym 

spotkania z 

pracodawcami, ludźmi 

sukcesu, zajęcia z 
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podstaw 

przedsiębiorczości. 

8 Działalność gospodarcza człowieka 

(odkrywanie i rozwijanie aktywnych postaw 

wobec nauki i przyszłej pracy zawodowej, 

motywacji do osiągania celów). 

Spotkanie z doradcą 

zawodowym, zajęcia z 

podstaw 

przedsiębiorczości. 

9 Drogi poszukiwania pracy (aktywno i 

kreatywno zawodowa w kraju oraz za granicą, 

Europejskie służby zatrudnienia – EURES, 

eurodoradztwo. Poradnik dla uczniów i 

absolwentów „Od marzeń do kariery”. 

Spotkanie ze szkolnym 

doradcą zawodowym 

spotkania z 

pracodawcami, ludźmi 

sukcesu, zajęcia z 

podstaw 

przedsiębiorczości. 

MODUŁ III– RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

– klasa II, III, IV 

L.p. Treści programowe Uwagi o realizacji 

1 Oferta edukacyjna dla absolwenta szkoły 

ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej 

(system edukacji, zasady rekrutacji, 

preferencje dla niektórych kandydatów). 

Spotkania z 

przedstawicielami 

wyższej uczelni, szkół 

policealnych, webinary 

np. Mapa karier. 

2 Mój rozwój zawodowy (tworzenie ścieżki 

kariery zawodowej). Projekty karierowe: 

buduję zasoby, żeby zaplanować własną 

ścieżkę zawodową.  

Spotkania z doradcą 

zawodowym, lekcja z 

wychowawcą, z 

psychologiem, 

webinary np. Mapa 

Karier. 

3 Poznajemy programy rynku pracy 

(pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, 

Spotkania z doradcą 

zawodowym, lekcja z 
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kluby pracy, biura karier, szkolenia, Mobilne 

Centra Karier i Informacji Zawodowej). 

wychowawcą, z 

psychologiem, 

webinary np. Mapa 

Karier. 

4 Możliwości uczenia się przez całe życie. Spotkania z 

przedstawicielami 

wyższych uczelni, 

szkół policealnych, 

Mapa Karier. 

 

MODUŁ IIV– PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO – ZAWODOWYCH - klasa I, II 

 

L.p. Treści programowe Uwagi o realizacji 

1 Moje plany edukacyjno – zawodowe – 

portfolio, indywidualny projekt kariery, testy 

predyspozycji zawodowych. 

Spotkanie z doradcą 

zawodowym, lekcja z 

wychowawcą. 

2 Moja przyszłość zawodowa (klasyfikacja 

zawodów i specjalności) – Mapa Karier. 

Lekcja z 

wychowawcą. 

3 Wybiera dalszą ścieżkę edukacyjno – 

zawodową zgodnie z posiadanymi zasobami i 

określonymi celami zawodowymi. 

Spotkanie z doradcą 

zawodowym.  

 

Tematy zajęć grupowych prowadzonych przez szkolnego doradcę zawodowego – 

czteroletni cykl kształcenia (dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową): 

L.p. Temat Klasa 

1 Poznawanie siebie. Samoocena. I 

2 Czynniki wpływające na wybór zawodu. Analiza 

własnych zasobów w kontekście planowania ścieżki 

I 
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edukacyjno – zawodowej. 

3 Moje zainteresowania zawodowe. I 

4 Praca. Oczekiwania rynku pracy. II 

5 Rynek pracy a szanse zatrudnienia. Zawody przyszłości. II 

6 Aktywny na rynku pracy. Szukam pracy.  II 

7 Rynek edukacyjny w Polsce i za granicą.  III 

8 Work – life balance. Postaw na rozwój osobisty. III 

9 Uczę się przez całe życie. IV 

10 Pozytywna autoprezentacja IV 

 

W trzyletnim cyklu kształcenia (uczniowie po gimnazjum), proponuje się 

przeprowadzenie zajęć z pracownikami poradni, OHP. Tematyka realizowana była 

też na podstawach przedsiębiorczości w klasie I, godzinie wychowawczej oraz języku 

polskim. 

1. Praca. Oczekiwania rynku pracy. 

2. Rynek pracy a szanse zatrudnienia. Zawody przyszłości. 

3. Cechy dobrego pracownika. Oczekiwania pracodawców wobec pracowników. 

4. Aktywni na rynku pracy. Gdzie i jak szukać pracy? 

5. Pozytywna autoprezentacja. 

6. Work – llife balance. Postaw na rozwój osobisty. 

7. Wiedza – warunkiem sukcesu. 
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