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PROGRAM REALIZACJI  

WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 
na rok szkolny 2021/2022 

 
 

 
Podstawa prawna: 
- Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego. 
- Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju 
- wyniki diagnozy potrzeb uczniów w zakresie z doradztwa zawodowego (wrzesieo 2021) 

 
 

L.p Tematyka działania Odbiorcy Metody i formy realizacji Termin Odpowiedzialni 

1.  Zapoznanie rodziców 
założeniami i tematyką 
Wewnątrzszkolnego Systemu 
Doradztwa Zawodowego. 

rodzice wykład 
strona internetowa 
szkoły 

IX 2021 wychowawcy 

2.  Opracowanie Programu 
realizacji wewnątrzszkolnego 
systemu doradztwa 
zawodowego na rok szkolny 
2021/2022. 
 

uczniowie 
nauczyciele 

rodzice 

diagnoza potrzeb, wywiad IX 2021 zespół ds. 
doradztwa 

zawodowego 
wychowawcy 
nauczyciele 

 

3.  Określanie predyspozycji 
zawodowych (cechy 
osobowości, temperamentu, 
zdolności i zainteresowania).  
 

uczniowie   zajęcia integracyjne  
 zajęcia warsztatowe 

 badanie testami,  
 ankiety 
 rozmowy 

indywidualne 

cały rok wychowawcy 
nauczyciele 

pedagog szkolny 
doradca 

zawodowy 

4.  Samopoznanie i realistyczna 
ocena siebie w kontekście 
wykonywania różnych 
zawodów (mocne i słabe 
strony).  

uczniowie 
 

 konsultacje 
indywidualne 

cały rok  

5.  Przekazywanie wiedzy na temat 
zawodów, kwalifikacji i 
stanowisk i środowiska pracy. 

uczniowie  
 

 prezentacje 
multimedialne 

 projekcja filmów 
 spotkania z 

przedstawicielami 
różnych zawodów 

 Targi pracy, targi 
edukacji 

 wycieczki 

cały rok wychowawcy 
nauczyciele 

pedagog szkolny 
doradca 

zawodowy 
pracodawcy  
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zawodoznawcze 
 spotkania z 

absolwentami 

6.  Przekazanie uczniom wiedzy 
dotyczącej kierunków 
kształcenia, wymagao na 
studiach, zawodów i 
aktualnego rynku pracy.  
 

uczniowie  
 

 zakładka na stronie 
szkoły dotycząca 
doradztwa 
zawodowego,  

 tablica informacyjna 
w szkole,  

 spotkania z 
przedstawicielami 
różnych zawodów w 
szkole i poza szkołą  

 aktualności dotyczące 
ofert edukacyjnych w 
bibliotece szkolnej i u 
pedagoga szkolnego 

 spotkanie z doradcą 
zawodowym z Urzędu 
Pracy i Poradni PP 

cały rok wychowawcy 
nauczyciele 

pedagog szkolny 
doradca 

zawodowy  
z UP i PPP 

 

7.  Kształtowanie umiejętności 
społecznych przygotowujących 
do podjęcia roli pracownika.  

uczniowie  
 

 wykłady,  
 warsztaty,  
 prezentacje,  
 dyskusje, 

  dwiczenia,  
 praca w grupach  

 angażowanie w prace 
SU 

 udział uczniów w 
przygotowaniach 
uroczystości szkolnych 

cały rok wychowawcy 
nauczyciele 

pedagog szkolny 
specjaliści z PPP 

8.  Kształtowanie umiejętności 
podejmowania decyzji i 
planowania własnej przyszłości 
zawodowej.  
 

uczniowie  
 

 wykłady 
 zajęcia warsztatowe 

cały rok wychowawcy 
nauczyciele 

pedagog szkolny 
specjaliści z PPP 

9.  Rozwój zainteresowao i uzdolnieo 
uczniów.  

 pomoc w przygotowaniu się 
do udziału w konkursach, 
olimpiadach, zawodach 
sportowych, 

 organizacja uroczystości  
i imprez szkolnych, konkursów, 
olimpiad zawodów 
sportowych  
w szkole, 

 promocja osiągnięd uczniów: 
na apelach szkolnych, stronie 
internetowej szkoły, 
Facebooku, w prasie, 

 

uczniowie  konkursy 

 pokazy 
 prezentacje 

 warsztaty 
 praca z komputerem 

 film 
 zajęcia integracyjne 

 

cały rok wychowawcy 
nauczyciele 
bibliotekarz 

pedagog szkolny 
specjaliści z PPP 
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10.  Rozwijanie umiejętności 
selektywnego korzystania z 
mediów, Internetu. 
 

uczniowie  
 

 wykłady 
 zajęcia warsztatowe 

 dwiczenia z 
wykorzystaniem 
technologii 
informacyjnych 

 zajęcia na temat 
bezpiecznego 
korzystania z 
internetu 

cały rok wychowawcy 
nauczyciele 

pedagog szkolny 
specjaliści z PPP 

11.  Rozwijanie kompetencji 
informatycznych 

uczniowie  
nauczyciele 

 

 wdrażanie do 
korzystania z e-
booków, e- dwiczeo, 
e- podręczników, 
flipbooków, 
uzupełniania prac 
domowych , 
sprawdzianów w 
Paint, PDF, 
zdobywanie 
umiejętności 
programowania, 
rozwijanie 
kreatywności 
cyfrowej- programy 
komputerowe, 
prezentacje 
multimedialne 

 szkolenia 

cały rok wychowawcy 
nauczyciele 

pedagog szkolny 
szkoleniowcy 

 

12.  Udział w Tygodniu 
przedsiębiorczości. 

uczniowie   warsztaty 
 pokazy 

 konkursy zawodowe 

2022 nauczyciele 
przedmiotów 
zawodowych 

doradca 
zawodowy z UP 

13.  Udział szkoły w projekcie pn. 
„Zdobyd zawód i nie byd 
zawiedzionym” 

 Projekt współfinansowany ze 
środków EFS w ramach 
Regionalnego  programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego  

 Projekt skierowany jest do 
uczniów Technikum oraz 
Branżowej Szkoły I Stopnia 

uczniowie 
klasy TH 

 
 

 staże zawodowe 
 warsztaty 
 kursy: barmaoski 

sommelierski, baristy 

 kurs prawa jazdy 
 stypendia 

 

do czerwca   
2022  

nauczyciele, 
doradca 

zawodowy 
specjaliści 

14.  Udział szkoły w projekcie pn. 
„Budowa zintegrowanego 
szkolnictwa zawodowego na 
terenie Strefy Centralnej, 
poprzez wzmocnienie 
specjalizacji regionalnych na 
obszarze powiatu 
świdwioskiego”. 
 Projekt współfinansowanego 

uczniowie 
klasy  TI 

 wycieczki edukacyjne 
na uczelnie,  

 kursy z 
programowania, 
grafiki komputerowej 
czy ECDL 

2017-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

nauczyciele 
doradca 

zawodowy 
speckaliści 
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ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 
2014-2020, Działanie 8.9 
Wsparcie szkół i placówek 
prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu 
zawodowym i osób dorosłych 
uczestniczących 
w pozaszkolnych formach 
kształcenia zawodowego w 
ramach 
Kontraktów Samorządowych. 

 Projekt skierowany jest do 
młodzieży z Technikum 
Informatycznego 

 
 
 
 
 
 
 

 

15.  Włączanie wszystkich 
nauczycieli w proces doradztwa 
zawodowego  
 omówienie w zespołach 

przedmiotowych tematyki 
dotyczącej doradztwa 
zawodowego realizacja  jej 
na poszczególnych 
przedmiotach 

 zaangażowanie nauczycieli 
w proces rekrutacji w 
postaci spotkao z uczniami 
szkół podstawowych 

nauczyciele  praca zespołowa 
 i indywidualna 

 prezentacja 
 wykład 
 dyskusja 

cały rok nauczyciele 
 

16.  Gromadzenie i udostępnianie 
informacji edukacyjno - 
zawodowej, udostępnianie 
literatury z zakresu doradztwa 
zawodowego - korzystanie z 
zasobów Krajowego Ośrodka 
Wspierania Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej ORE), 
korzystanie z portali 
zajmujących się doradztwem 
edukacyjno-zawodowym dla 
młodzieży; 

uczniowie 
rodzice 

nauczyciele 
 

 indywidualne 
spotkania  

 gromadzenie 
materiałów na 
różnych nośnikach 

 korzystanie z 
informacji na 
portalach 
internetowych 

 zakładka doradztwo 
zawodowe na szkolnej 
stronie internetowej  

 
 

cały rok nauczyciele 
bibliotekarz 

pedagog 
szkolny 
doradca 

zawodowy 
 

17.  Współpraca z rodzicami w 
zakresie doradztwa 
zawodowego  
Systematyczne przekazywanie 
wiedzy o dziecku, jego 
umiejętnościach, zdolnościach, 
zainteresowaniach, 
predyspozycjach zawodowych 

rodzice  spotkania 
indywidualne 

 zakładka doradztwo 
zawodowe na stronie 
internetowej szkoły 

 spotkania z rodzicami 
przedstawicielami 
różnych zawodów 

cały rok wychowawcy 
nauczyciele 

pedagog szkolny 
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Korzystanie przez rodziców z 
informacji zawartych na stronie 
szkoły i tablicy  
(zapoznanie rodziców z 
możliwościami dalszego 
kształcenia się, z potrzebami 
rynku pracy) 

 

18.  Współpraca z placówkami, 
instytucjami w ramach 
doradztwa zawodowego (m.in. 
Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna  
OHP, Urzędy Pracy, uczelnie 
wyższe)  

uczniowie 
nauczyciele 

rodzice 

 kontakty 
indywidualne, 

 wykłady,  
 warsztaty,  
 Dni Otwarte wyższych 

uczelni  

cały rok wychowawcy 
nauczyciele 

pedagog szkolny 

19.  Przeprowadzenie 10 zajęd przez 
doradcę zawodowego w klasie 
II LO (po sp) oraz II T (po sp) 

uczniowie 
klasy  

 II LO i II T 

Program zajęd z 
doradztwa zawodowego 
dla Liceum 
Ogólnokształcącego  
i Technikum 

cały rok pedagog szkolny 
doradca 

zawodowy 

20.  Promowanie kierunków 
kształcenia i zawodów Zespołu 
Szkół. Udział w promocji szkoły 
podczas rekrutacji i Drzwi 
Otwartych Szkoły.  

Wykorzystywanie zdobytych 
umiejętności zawodowych i 
kompetencji społecznych 
podczas spotkao z uczniami 
klas 8 szkoły podstawowej. 

uczniowie 
nauczyciele 

 konkursy 

 wykład 
 prezentacja 
 dwiczenia 

 

w ciągu 
roku 

wychowawcy 
nauczyciele 

pedagog 
absolwenci 

 

 
W realizacji ww. zadao szkoła współpracuje m.in. z: 

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Połczynie-Zdroju, 

 Powiatowym Urzędem Pracy oraz Filią PUP w Połczynie-Zdroju, 
 uczelniami wyższymi 
 szkołami podstawowymi w obrębie Gminy Połczyn-Zdrój i poza nią 
 absolwentami 

 pracodawcami 
 

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego może byd modyfikowany 
w każdym czasie w zależności od potrzeb. 
 
 
Połczyn-Zdrój, 28.09.2021r. 
 
 
 
 
Opracował zespół doradztwa zawodowego: 
Marta Szopniewska 
Marzena Kalinowska 


