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Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego z programem jego realizacji  

w Szkole Podstawowej nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

I. Wstęp 

 

    Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego wytycza 

kierunki działań nauczycieli, wychowawców Szkoły Podstawowej nr 2  

im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku. Przeznaczony jest do realizacji na zajęciach grupowych z 

doradztwa zawodowego, zajęciach z wychowawcą, indywidualnych rozmowach doradczych, 

w ramach wizyt/wycieczek zawodoznawczych, organizowanych u pracodawców,   

w placówkach i organizacjach kształcenia zawodowego, uczelniach wyższych oraz w ramach 

organizowanych konferencji, spotkań, konkursów i przedsięwzięć z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego. 

 

 

II. Cele ogólne:  

 

1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz 

opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.  

2. Promowanie zainteresowań, umiejętności, twórczej postawy uczniów.  

3. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, 

problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.  

4. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.  

5. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych.  

6. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu.  



7. Tworzenie i systematyczna aktualizacja bazy edukacyjno-informacyjnej z zakresu 

orientacji i poradnictwa zawodowego.  

8. Gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów 

      i zatrudnienia.  

9. Współpraca z instytucjami wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa 

      Zawodowego.  

10. Współpraca z przedstawicielami grup zawodowych (zakłady pracy, firmy szkoleniowe,  

       rzemieślnicy).  

11. Organizacja wycieczek zawodoznawczych. 

 

 

III. Cele szczegółowe skierowane do: 

 

A. Uczniów: 

 

1. Poznanie siebie, samodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych. 

2.  Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego  

 i  kontynuowania nauki w szkołach programowo wyższych. 

3. Podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych z uwzględnieniem swego stanu 

fizycznego i zdrowotnego. 

4. Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy.  

5. Kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, sprawnego 

komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem.  

6. Określenie swojego potencjału jako podstawy do kształtowania przyszłości. 

7. Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą  

o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy. 

8. Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy. 

 

B. Rodziców:  

 

1. Dostarczenie informacji o zawodach, aktualnych trendach na rynku pracy.  



2. Dostarczenie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych, wartościach, 

zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach.  

3. Zapoznanie rodziców z problematyką wyboru zawodu i możliwościami dalszego 

kształcenia.  

4. Dostarczenie informacji o ścieżkach edukacyjnych, przeciwwskazaniach zdrowotnych. 

 

 

 

 

C. Nauczycieli:  

 

1. Uświadomienie nauczycielom konieczności wplatania w treści przedmiotowe tematyki  

z zakresu orientacji zawodowej.  

2. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów z zakresu problematyki wyboru zawodu  

i możliwości kształcenia w ramach lekcji przedmiotowych. 

3. Wypracowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć z orientacji zawodowej 

na zajęciach z wychowawcą i spotkaniach z rodzicami. 

 

 

IV. Zadania: Udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji  

                        w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, a zwłaszcza:  

 

1. Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny.  

2. Modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości 

(zawyżona lub zaniżona).  

3. Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach.  

4. Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami 

wybranego i wybieranego zawodu.  

5. Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy.  

6. Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą  

o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy.  

7. Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy.  



8. Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań. 

9. Gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej (o zawodach, o rynku 

pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych 

szkół) w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych itp. 

 

 

V. Formy i metody pracy:  

1. Poradnictwo indywidualne:  wywiad, obserwacja, rozmowa doradcza (diagnoza 

problemu), metody kwestionariuszowe/testowe, udzielanie informacji. 

2.  Poradnictwo grupowe:  obserwacja,  prezentacja,  dyskusja grupowa, dyskusja  

w parach, burza mózgów, praca w małych grupach, ankiety, kwestionariusze, inscenizacja 

i odgrywanie ról, wycieczki do szkół wyższych, spotkania z przedstawicielami zawodów, 

konkursy zawodoznawcze, udział w przedsięwzięciach lokalnych: targi pracy, giełdy 

pracy, lekcje pokazowe w szkołach,  wycieczki do firm i na wyższe uczelnie. 

 

VII. Szczegółowy program realizacji działań doradczych w ramach WSDZ na rok 

          szkolny 2022/2023. 

 

Opis działania/ 

tematyka działań 

Sposób realizacji/ 

metody i formy 

Osoby odpowiedzialne  

za realizację działań 

Termin realizacji 

działań 

Diagnoza zainteresowań  

i predyspozycji 

osobowościowych 

wśród uczniów 

Dokonanie diagnozy 

podczas zajęć 

grupowych z doradcą 

zawodowym, 

pedagogiem lub 

wychowawcą oraz 

podczas 

indywidualnych 

konsultacji z doradcą 

zawodowym, 

pedagogiem  

i wychowawcą. 

Samodiagnoza 

uczniów – „W sieci 

poznaj siebie” 

 

Doradca zawodowy, 

wychowawcy klas, 

pedagog 

 

Cały rok szkolny 

Zebranie informacyjne  

z rodzicami 

Poinformowanie 

rodziców o 

Wewnątrzszkolnym 

Systemie Doradztwa 

Zawodowego i 

Wychowawcy klas , 

pedagog, doradca 

zawodowy 

 

X 2022 



programie realizacji. 

Dyskusja na temat 

zapotrzebowania 

uczniów i rodziców 

na działania 

związane  

z doradztwem 

zawodowym. 

 

Prowadzenie zajęć 

grupowych dot. 

następujących treści 

programowych 

(modułów): 

1. Poznawanie 

własnych zasobów. 

2. Świat zawodów  

i rynek  pracy. 

3. Rynek edukacyjny  

i uczenie się przez 

całe życie. 

4. Planowanie 

własnego rozwoju  

i podejmowanie 

decyzji edukacyjno-

zawodowych. 

 

Zajęcia grupowe 

realizowane w 

klasach  

  – co  najmniej po 

jednym temacie  

z grupy treści 

programowych w 

ciągu roku 

szkolnego. 

Wychowawcy klas, 

doradca zawodowy, 

pedagog,. 

 

 

IX 2022 – VI 

2023 

 

 

Indywidualne rozmowy 

z doradcą zawodowym, 

pedagogiem, 

wychowawcą 

Indywidualne 

rozmowy doradcze 

Doradca zawodowy, 

pedagog, wychowawca 

IX 2022 – VI 

2023 

Prowadzenie zajęć 

grupowych dotyczących 

zainteresowań uczniów, 

ich umiejętności  

i uzdolnień, znajomości 

zawodów, sposobów 

uczenia się, sposobów 

podejmowania decyzji. 

Indywidualne rozmowy 

doradcze. 

Zajęcia grupowe 

 

 

 

 

 

 

Doradca zawodowy, 

wychowawcy, 

nauczyciele. 

 

IX 2022 – VI 

2023 

Spotkania  

z przedstawicielami 

różnych zawodów. 

Uczestnictwo  

w spotkaniach, 

konferencjach z 

udziałem 

przedstawicieli 

różnych branż i 

zawodów. 

Wychowawcy klas, 

doradca zawodowy, 

pedagog, nauczyciele 

przedmiotów. 

IX 2022 – VI 

2023 



Informacje dot. 

podstawowych grup 

zawodowych. 

Przedstawianie 

zawodów, kierunków 

kształcenia oraz rynku 

pracy w poszczególnych 

branżach 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dot. prawa 

pracy i jego zmian 

 

Podczas zajęć 

przedmiotowych, 

udostępnianie 

informacji o 

zawodach, 

umiejętnościach, 

kwalifikacjach 

charakterystycznych 

dla danego zawodu, 

tendencjach i 

prognozach rynku 

pracy. 

 

Wizyty 

zawodoznawcze oraz 

wywiady  

z przedstawicielami 

zawodów. 

 

Udział w zajęciach 

dodatkowych 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele we 

współpracy  

z doradcą zawodowym. 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele we 

współpracy  

z doradcą zawodowym. 

 

 

 

 

 

Doradca zawodowy 

IX 2022– VI 

2023 

Udostępnianie 

informacji nt. drożności  

systemu edukacji  

i informacji dot. szkół 

oraz innych form 

podnoszenia 

kwalifikacji, zmiany 

zawodu, 

zapotrzebowania na 

specjalistów z danej 

dziedziny. 

1. Konsultacje  

z uczniami  

i rodzicami 

dotyczące rynku 

edukacyjnego  

i możliwości 

zdobywania 

wykształcenia 

oraz nabywania 

kwalifikacji 

zawodowych. 

2. Udział w, targach 

edukacyjnych,  

Dniach 

Otwartych szkół 

ponadpodstawow

ych  – w miarę 

możliwości 

organizacyjnych. 

3. Zajęcia 

grupowe/warsztat

y. 

4. Udostępnianie 

informatorów 

oraz informacji z 

zakresu rynku 

edukacyjnego  

Wychowawcy klas, 

nauczyciele, pedagog,  

doradca zawodowy. 

 

 

 

Doradca zawodowy. 

 

SZDZ 

 

 

 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele, pedagog,  

doradca zawodowy. 

 

IX 2022 – VI 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 2022 – VI 

2023 

 

IX 2022 – VI 

2023 

 

 

 

IX 2022 – VI 

2023 



i zawodowego. 

5. Kierowanie do 

podmiotów 

wspierających 

rynek 

edukacyjno-

zawodowy, np. 

do Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej. 

Rozwijanie swoich 

zainteresowań  

i uzdolnień. 

 

Dokonanie wyboru 

drogi edukacyjno-

zawodowej w oparciu  

o wiedzę na swój temat, 

predyspozycje 

zawodowe. 

Uczestnictwo w 

zajęciach 

pozalekcyjnych, 

przedsięwzięciach 

szkolnych  

i pozaszkolnych  lub 

kołach 

zainteresowań. 

 

Konsultacje z 

uczniami na temat 

wyboru szkoły  

ponadpodstawowej 

oraz systemu 

rekrutacji. 

Doradca zawodowy, 

wychowawcy, pedagog 

 

Doradca zawodowy, 

wychowawcy, pedagog 

 

 

IX 2022 – VI 

2023 

Opracowanie WSDZ  

i koordynacja działań 

WSDZ 

Sporządzenie 

Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa 

Zawodowego na rok 

szkolny 2022/2023, 

zaopiniowanie przez 

Radę Pedagogiczną i 

przyjęcie przez 

dyrektora do 

realizacji. 

Koordynator WSDZ we 

współpracy  

z innymi nauczycielami, 

wychowawcami i  

pedagogiem szkolnym. 

 

IX 2022 

Koordynacja zadań 

WSDZ. 

Koordynacja i 

monitoring WSDZ w 

roku szkolnym 

2022/2023 

Szkolny Zespół 

Doradztwa Zawodowego. 

Dyrektor 

 

IX 2022 – VI 

2023 

Udzielanie wsparcia 

osobom realizującym 

działania  

z zakresu WSDZ 

Konsultacje 

indywidualne i 

grupowe udzielane 

osobom realizującym 

działania  

z zakresu WSDZ 

Doradca zawodowy, 

pedagog, pedagog. 

Wg. potrzeb 

Przedstawienie 

programu realizacji 

WSDZ 

Prezentacja 

programu realizacji 

WSDZ 

Koordynator SZDZ IX 2022 



Sprawozdanie  

z realizacji WSDZ 

Sprawozdanie z 

realizacji programu 

WSDZ 

SZDZ VI 2022 

Bieżący monitoring 

prawidłowości 

przebiegu zadań. 

Monitoring i 

ewaluacja realizacji 

zadań WSDZ; 

sprawozdanie z 

realizacji zadań. 

Dyrektor szkoły, SZDZ. Raz  

w roku 

szkolnym 

Umieszczanie 

informacji na stronie 

internetowej szkoły: 

doradztwo edukacyjno – 

zawodowe. 

Umieszczenie 

dokumentu WSDZ 

na stronie 

internetowej szkoły, 

umieszczanie 

informacji o 

zajęciach 

dodatkowych 

realizowanych na 

terenie szkoły. 

Dyrektor, 

Koordynator WSDZ, 

wychowawcy 

 

IX 2022 – VI 

2023 

Bieżący monitoring 

prawidłowości 

przebiegu zadań. 

Monitoring i 

ewaluacja realizacji 

zadań WSDZ; 

sprawozdanie z 

realizacji zadań. 

Dyrektor szkoły, SZDZ. Raz  

w roku 

szkolnym 

Tworzenie kącików 

informacyjnych 

Gromadzenie  

i udostępnianie 

informacji 

edukacyjno-

zawodowych 

(informatory, 

czasopisma, 

publikacje, książki, 

multimedia). 

 

Doradca zawodowy 

,pedagog, wychowawcy 

klas 

Aktualizacja 

przynajmniej raz w 

semestrze  

w roku szkolnym 

2022/2023 

Opracowanie  

i zgromadzenie 

informacji oraz 

materiałów dla uczniów, 

rodziców  

i nauczycieli. 

Uaktualnienie 

danych o szkołach. 

Zgromadzenie 

informacji na temat 

zawodów. 

Udostępnianie 

materiałów 

diagnostycznych oraz 

scenariuszy zajęć. 

Doradca zawodowy,  

pedagog, 

 

 

IX 2022 –VI 

2023 

 

 
 


