
 

 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie 

„Mam wybór!” 

 

 

 

Podstawy prawne: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

(Dz. U. Nr 15, poz. 142) 

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych  i innych publicznych poradni 

specjalistycznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zm.) 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w różnych typach szkół  

(Dz. U. z 2009r., Nr 15, poz. 142) 



 2 

Spis treści 

1. Wstęp ........................................................................................................................................................ 2 

2. Cele ogólne programu ............................................................................................................................... 2 

3. Cele szczegółowe w podziale na adresatów programu ............................................................................. 3 

A. Uczniowie .............................................................................................................................................. 3 

B. Rodzice .................................................................................................................................................. 3 

C. Nauczyciele i wychowawcy ................................................................................................................... 3 

4. Zadania realizatorów programu ................................................................................................................ 3 

A. Dyrekcja ................................................................................................................................................ 4 

B. Koordynator do spraw doradztwa zawodowego................................................................................... 4 

C. Pedagog i psycholog szkolny ................................................................................................................ 4 

D. Nauczyciele i wychowawcy ................................................................................................................... 4 

E. Pracownicy biblioteki ........................................................................................................................... 4 

F. Instytucje wspierające szkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego ....................................... 4 

5. Formy i treści realizacji programu ............................................................................................................ 4 

A. Formy realizacji programu ................................................................................................................... 4 

B. Treści tematyczne realizowane na poszczególnych poziomach nauczania ........................................... 5 

C. Przykładowe treści z zakresu doradztwa zawodowego realizowane na lekcjach przedmiotowych...... 5 

6. Przewidywane rezultaty ............................................................................................................................ 6 

A. Uczniowie i ich rodzice ......................................................................................................................... 6 

B. Nauczyciele i wychowawcy ................................................................................................................... 6 

 

 

1. Wstęp 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest dokumentem określającym 

program działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowany na terenie danej placówki 

szkolnej. Działania proponowane w programie „Mam wybór!”, realizowanym na terenie  

Gimnazjum nr 73 w Warszawie, pozwalają uczniom i ich rodzicom rozpoznać predyspozycje i 

preferencje zawodowe uczniów, przyjrzeć się ich mocnym i słabym stronom, określić ich cechy 

osobowościowe i temperamentalne mające znaczenie w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-

zawodowej, a także zapoznać się z propozycją edukacyjną warszawskich szkół ponadgimnazjalnych. 

Efektem działań zawartych w WSDZ ma być świadomy i dojrzały wybór szkoły ponadgimnazjalnej 

przez uczniów, wsparty przez ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. 

 

2. Cele ogólne programu 

- przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i aktywności zawodowej 

- tworzenie i aktualizowanie bazy informacyjnej z zakresu doradztwa zawodowego 

- poradnictwo dla rodziców wspierających dzieci w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych 

- wspieranie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego 

- współpraca z instytucjami wspierającymi szkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego 
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3. Cele szczegółowe w podziale na adresatów programu 

A. Uczniowie 

- poznanie siebie, to jest swoich zainteresowań, umiejętności, cech osobowości i temperamentu 

- rozpoznanie własnych predyspozycji i preferencji zawodowych 

- kształtowanie w uczniach umiejętności skutecznej autoprezentacji i komunikacji 

- zapoznanie uczniów z możliwymi drogami dalszego kształcenia (przybliżenie różnic pomiędzy liceum, 

technikum i szkołą zawodową) 

- dostarczenie uczniom informacji na temat szkół ponadgimnazjalnych i istniejących zawodów 

- zapoznanie uczniów z aktualnymi trendami na rynku pracy 

- wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych z uwzględnieniem ich stanu 

fizycznego, zdrowotnego i intelektualnego 

- kształtowanie w uczniach odpowiedzialności za własny rozwój edukacyjno-zawodowy oraz 

pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji 

 

B. Rodzice 

- dostarczenie rodzicom i opiekunom wiedzy o dziecku, jego zainteresowaniach, mocnych i słabych 

stronach, predyspozycjach i preferencjach zawodowych 

- zapoznanie rodziców z możliwościami dalszego kształcenia po ukończeniu szkoły gimnazjalnej  

- dostarczenie informacji na temat przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania niektórych zawodów 

- informowanie o możliwości skorzystania z konsultacji z doradcą zawodowym w Poradni 

 

C. Nauczyciele i wychowawcy 

- dostarczenie wychowawcom materiałów  (filmów o zawodach, scenariuszy zajęć) pomocnych we 

wdrażaniu treści z zakresu doradztwa zawodowego na godzinach wychowawczych 

- informowanie nauczycieli o konieczności wplatania tematyki z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego w treści przedmiotowe 

 

4. Zadania realizatorów programu 

W realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zaangażowani powinni być nie 

tylko dyrektor, koordynator do spraw doradztwa zawodowego i wychowawcy, ale także nauczyciele 

przedmiotowi, pedagog i psycholog szkolny czy pracownicy biblioteki. Każdy pracownik szkoły może 

wplatać w swe zadania treści związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym, rozmawiając z uczniami 

o ich przyszłych wyborach i starając się naświetlić im możliwości jakie przed nimi stoją. Poniżej 

wymienione są najważniejsze zadania poszczególnych realizatorów programu WSDZ. 
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A. Dyrekcja 

- wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację WSDZ - koordynatora do spraw doradztwa zawodowego 

 

B. Koordynator do spraw doradztwa zawodowego 

- odpowiada za realizację założeń WSDZ 

- prowadzi grupowe zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 

- udziela konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego 

- koordynuje organizację przedsięwzięć związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym, realizowanych na 

terenie szkoły (zajęć grupowych, konkursów, itd.) 

 

C. Pedagog i psycholog szkolny 

- rozmawiają z uczniami na temat ich przyszłości, pomagają w dokonaniu wyboru przyszłego zawodu i szkoły 

ponadgimnazjalnej 

- prowadzą zajęcia mające na celu lepsze poznanie siebie, w tym swoich predyspozycji zawodowych 

- prowadzą zajęcia indywidualne lub grupowe z zakresu poprawnej komunikacji, sztuki autoprezentacji, itd. 

 

D. Nauczyciele i wychowawcy 

- wplatają tematy z zakresu doradztwa zawodowego w treści przedmiotowe 

- prowadzą zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego na godzinach wychowawczych 

- rozmawiają z rodzicami na temat przyszłości ich dzieci 

 

E. Pracownicy biblioteki 

- przekazują uczniom informacje na temat przedsięwzięć związanych z doradztwem zawodowym realizowanych 

na terenie szkoły (wywieszają ogłoszenia w bibliotece, rozmawiają z uczniami) 

- udostępniają uczniom materiały pomocne w planowaniu ścieżki dalszego kształcenia (informatory o szkołach 

ponadgimnazjalnych, czasopisa o odpowiedniej tematyce, itd.)  

 

F. Instytucje wspierające szkolny system doradztwa edukacyjno-zawodowego 

- udzielają konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów i ich rodziców 

- organizują zebrania i szkolenia mające na celu poszerzenie wiedzy i warsztatu pracy szkolnych 

koordynatorów doradztwa zawodowego 

 

5. Formy i treści realizacji programu 

A. Formy realizacji programu 

- zajęcia grupowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

- konsultacje indywidualne z uczniami i rodzicami 

- przekazywanie informacji o zawodach w na lekcjach przedmiotowych 
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- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego na godzinach wychowawczych 

- organizowanie szkolnych konkursów o zawodach 

- przeprowadzanie ankiet i testów mających ułatwić uczniom dokonanie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej (testy 

temperamentu, mocnych i słabych stron, predyspozycji i preferencji zawodowych) 

- współpraca z instytucjami wspierającymi doradztwo edukacyjno-zawodowe 

 

B. Treści tematyczne realizowane na poszczególnych poziomach nauczania 

WSDZ zakłada realizację programu Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego „Mądrze zaplanuj swoją 

przyszłość”. Klasy I i II objęte są cyklem czterech zajęć realizowanych w całym roku szkolnym. W klasach III 

przedstawiana jest prezentacja mająca na celu ułatwić podjęcie decyzji o dalszej ścieżce kształcenia ucznia. Tematyka 

zajęć przedstawiona jest w tabeli poniżej. 

 

Tabela 1. Tematyka zajęć z zakresu doradztwa zawodowego 

Klasa I Klasa II Klasa III 

„Jaki jestem” „Temperament” 
Prezentacja „Zastanów się zanim 

zdecydujesz” – realizowana przez 

doradcę zawodowego z Poradni 

„Umiejętności i uzdolnienia” „Zawody przyszłości” 

„Zainteresowania” „Zainteresowania c.d.” 

„Cechy charakteru” „Osobowość” 

 

C. Przykładowe treści z zakresu doradztwa zawodowego realizowane na lekcjach przedmiotowych 

Treści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego są realizowane na każdym przedmiocie, nawet 

jeśli sami nauczyciele nie są tego świadomi. Poniżej zaprezentowano przykładowe treści z zakresu 

doradztwa zawodowego, poruszane na poszczególnych przedmiotach (tab. 2). 

 

Tabela 2. Treści z zakresu doradztwa zawodowego realizowane na lekcjach przedmiotowych 

Przedmiot Możliwe treści do realizacji 

Geografia 
- Struktura zatrudnienia w regionie 

- Bezrobocie 

- Migracja zarobkowa 

Wiedza o społeczeństwie - Elementy prawa pracy 

Informatyka - Efektywne wyszukiwanie informacji 

- Wzory pism urzędowych 

Biologia - Zawody medyczne i przyrodnicze 

- Przeciwwskazania zdrowotne do niektórych zawodów 

Język polski - Pisanie CV, listu motywacyjnego 

- Nauka autoprezentacji (na piśmie i w mowie) 

Język angielski i inne języki obce - Różne typy zawodów (przy okazji nauki nazw zawodów 

w języku obcym) 

Pozostałe przedmioty - Zawody związane z poszczególnymi przedmiotami 

 



 6 

6. Przewidywane rezultaty 

A. Uczniowie i ich rodzice 

 Uczniowie i ich rodzice będą dysponować większą wiedzą na temat ofert szkół ponadgimnazjalnych 

 Uczniowie będą dysponować większą wiedzą na temat istniejących zawodów i będą umieli wybrać 

odpowiedni dla siebie obszar zawodowy 

 Uczniowie i ich rodzice zostaną zapoznani z realiami współczesnego rynku pracy 

 Rodzice i opiekunowie uczniów będą bardziej świadomi czynników jakie należy brać pod uwagę 

przy wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej, co pozwoli im lepiej wspierać swoje dzieci w 

planowaniu ich ścieżki edukacyjno-zawodowej 

 Uczniowie klas III dokonają świadomego i dojrzałego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej 

 Ścieżki kształcenia obrane przez absolwentów gimnazjum będą zgodne z ich możliwościami 

intelektualnymi, zainteresowaniami i predyspozycjami psychicznymi 

 Uczniowie będą wykazywać się większym samopoznaniem 

 

B. Nauczyciele i wychowawcy 

 Nauczyciele przedmiotowi będą bardziej świadomi swojego udziału w  doradztwie edukacyjno-

zawodowym i zaczną częściej wplatać informacje z tego zakresu w treści przedmiotowe 

 Zakres narzędzi wykorzystywanych na zajęciach z doradztwa zawodowego realizowanych przez 

wychowawców poszerzy się 

 

 

Opracowanie: mgr Zuzanna Kowalska 


