
Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
w roku szkolnym 2021/2022

Art. 1. Zespół Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa Zawodowego w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Lotników Polskich w Oleśnie tworzą:

1. Dyrektorzy szkoły
2. doradca zawodowy - koordynator
3. pedagog szkolny
4. bibliotekarz szkolny
5. wychowawcy klas
6. nauczyciele przedmiotów
7. przedstawiciele Rady Rodziców
8. przedstawiciele instytucji zewnętrznych zajmujących się doradztwem

Art. 3. Charakterystyka placówki

 Uczniowie  naszej  szkoły to  młodzież  ambitna i  zdolna.  Nauka i  wiedza  dla  uczniów naszego
Liceum zajmuje znaczące miejsce w życiu. Rodzice wobec swoich dzieci są wymagający, czasami
zbyt  wymagający.  Do  wyboru  kierunku  studiów  uczniowie  podchodzą  poważnie,  poszukując
pomocy, wsparcia w podjęciu decyzji u szkolnego doradcy zawodowego i pedagoga, nauczyciela
biblioteki, wychowawców, nauczycieli. Monitoring losów absolwentów wskazuje, że każdego roku
zdecydowana  większość  naszych  uczniów  dostaje  się  na  studia  w  kraju  i  za  granicą.
Wiedza młodzieży na temat doradztwa zawodowego jest jednak niepełna i wymaga uzupełnienia.

Art. 4. Cele ogólne:

1. Pomaganie uczniom w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz 
w określaniu własnych predyspozycji.

2. Dostarczanie uczniom niezbędnych informacji do podjęcia trafnych wyborów zawodowych
i określenia dalszej drogi kształcenia.

3. Przygotowanie rodziców do efektywnego i twórczego wspierania młodzieży           
w podejmowaniu przez nich decyzji zawodowych i dalszego kształcenia.

4. Pomaganie nauczycielom w realizacji działań w obrębie ich przedmiotu, mających na celu
rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

5. Organizowanie spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych.

Art. 5. Cele szczegółowe:

1. I rok nauki
1. uczeń rozwija wiedzę o sobie samym.
2. uczeń potrafi dokonać samooceny.
3. uczeń potrafi zdiagnozować swoje zapotrzebowanie na informacje edukacyjne           

i zawodowe.
4. rodzice podejmują inicjatywę podniesienia umiejętności komunikowania się ze 

swoimi dziećmi.
5. rodzice potrafią określić swoje zapotrzebowanie na informacje edukacyjne                 

i zawodowe.
6. nauczyciele znają źródła informacji możliwych do wykorzystania w swoim 

przedmiocie z zakresu samopoznania uczniów.
2. II rok nauki

1. uczeń rozwija dociekliwość poznawczą w zakresie znajomości grup zawodowych      
i specjalności. Poznaje zawody i miejsca pracy.

2. uczeń podejmuje inicjatywę poznania realiów rynku pracy.
3. uczeń potrafi zinterpretować w stosunku do siebie zdobyte informacje o rynku pracy.
4. uczeń zna sposoby radzenia sobie ze zmianami, rozwija umiejętności pozwalające na

adaptację do zmieniających się warunków.



5. uczeń potrafi podejmować decyzję i zna konsekwencję własnych wyborów.
6. uczeń działa w zakresie poszukiwania indywidualnego rozwiązania edukacyjnego i 

zawodowego.
7. uczeń opracowuje indywidualny plan działania.
8. rodzice podejmują inicjatywę zdobycia informacji o zawodach i karierach 

adekwatnych dla swoich dzieci oraz wspólnego zaplanowania dalszej edukacji.
9. rodzice, uczniowie i nauczyciele znają instytucje wspierające młodzież                       

w podejmowaniu decyzji zawodowych.
10.nauczyciele podejmują działania w obrębie swojego przedmiotu z zakresu doradztwa

zawodowego.
3. III i IV  rok nauki

1. uczeń podejmuje realizację zadań określonych w indywidualnym planie działania.
2. nauczyciele tworzą warunki sprzyjające wymianie informacji zawodowych między

uczniami.
3. rodzice podejmują działania wspierające dzieci w realizacji indywidualnego planu

działania.
4. nauczyciele wspierają ucznia w pozyskiwaniu konkretnych informacji dotyczących

rekrutacji na wybrane uczelnie.
5. nauczyciele  wspierają  w  odnalezieniu  alternatywnych  rozwiązań  w  wyborze

kierunków studiów.
6. nauczyciele monitorują zawodowy rozwój absolwentów.

7. Doradca zawodowy współuczestniczy w/w działaniach.

Art. 6. Ewaluacja

• Prowadzona na trzech poziomach: rodzice, uczniowie, nauczyciele.
• Dotyczy osiągnięcia realizacji celów po każdym roku nauki.

Część pierwsza: Działania skierowane do uczniów
opis działania do kogo jest

skierowane
forma 
realizacji

realizowane 
treści 
programowe

osoba odpowie-
dzialna

termin 
realizacj

Przekazanie informacji uczniom
o oferowanej pomocy w zakresie 
planowania kształcenia i kariery 
zawodowej.

Gromadzenie, aktualizacja
i udostępnianie informacji 
edukacyjnych, zawodowych          
i o ofertach pracy.

Prowadzenie i organizacja 
grupowych zajęć aktywizujących, 
integrujących, przygotowujących 
uczniów do świadomego 
planowania kariery
 i dalszego kształcenia i uczenia 
się przez całe życie.

Kierowanie w sprawach trudnych
do specjalistów, do pedagoga 
szkolnego, doradców pppp, MCK

Uczniowie 
klas I, II, III

j. w.

j. w.

j .w.

Spotkania z 
uczniami w 
auli na 
początku roku 
szkolnego
- na stronie 
internetowej 
szkoły, w 
punkcie 
informacji 
zawodowej, w 
bibliotece

Zajęcia 
grupowe

Realizacja 
wszystkich treści 
programowych z 
zakresu doradztwa
zawodowego 
zgodnie z 
programem 
doradztwa 
zatwierdzonym 
przez dyrektora 
szkoły i radę 
pedagogiczną

uczeń potrafi 
zdiagnozować 
swoje 
zapotrzebowanie
na informacje 
edukacyjne i 
zawodowe.

Rozmowy 
indywidualne

Doradca 
zawodowy

j. w.

Doradca 
zawodowy, 
pedagog szkolny, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów, 
bibliotekarz

Wrzesień 
2021

Wrzesień, 
cały rok

Cały rok 
szkolny



Koordynowanie wewnątrzszkolnej
działalności informacyjnej            
i doradczej szkoły.

Współpraca
z instytucjami wspierającymi 
wewnątrzszkolny system 
doradztwa, spotkania z 
absolwentami różnych kierunków.

Udzielanie indywidualnych porad
edukacyjnych i zawodowych 
uczniom i ich rodzicom 
(opiekunom prawnym).
Prezentacja szkoły i 
wewnątrzszkolnego systemu 
doradztwa zawodowego w 
środowisku lokalnym i regionie

Zachęcanie i aktywizowanie 
uczniów oraz wspieranie              
w konkursach,olimpiadach

j. w., 
nauczyciele,
wychowaw
cy, 
dyrektorzy

j. w.

Uczniowie, 
rodzice
Przedstawi
ciele 
instytucji, 
pracodawcy
rodzice

uczniowie

Spotkania w 
MCK, 
współpraca z 
przedstawiciel
ami uczelni i 
szkół 
policealnych, 
pracodawcami,
absolwentami

Spotkania 
indywidualne

Targi pracy i 
edukacji, dni 
otwarte szkoły 
i inne imprezy

konkursy , 
olimpiady

pogłębianie 
wiedzy na temat 
różnych 
zawodów i 
dziedzin 
naukowych

doradca
 zawodowy, 
Dyrektorzy 
szkoły, 
wychowawcy
Doradca 
zawodowy, 
pedagog szkolny

Doradca 
zawodowy, 
dyrektorzy, 
wychowawcy

dyrektorzy 
szkoły, 
nauczyciele, 
nauczyciel 
przedsiębiorczo 
-ści
doradca 
zawodowy

Część druga: Działania skierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów

opis działania do kogo jest 
skierowane?

forma realizacji osoba 
odpowiedzialna

termin realizacji

Organizacja szkolenia: realizacja zadań z
zakresu doradztwa zawodowego na 
lekcjach przedmiotowych

Organizacja wyjazdów uczniów 
na salon maturzystów, dni otwarte
uczelni, udział w wirtualnym 
salonie  maturzystów

Zachęcanie uczniów do udziału w
konkursach, olimpiadach 

Nauczyciele 
przedmiotó
w

Nauczyciele 
wychowawc
y oraz 
specjaliści

nauczyciele

Rada 
szkoleniowa

wyjazd 
studyjny

koła 
zainteresowań

Dyrektor, 
doradca 
zawodowy

wychowawcy, 
doradca 
zawodowy

nauczyciele, 
doradca 

Wrzesień 2021      

I i II semestr

cały rok szkolny



pogłębiających wiedzę o 
zawodach

wspieranie 
uczniów

zawodowy

Część trzecia: Działania skierowane do rodziców

opis działania do kogo jest 
skierowane?

forma 
realizacji

osoba 
odpowiedzialna

termin realizacji

Prezentacja szkoły
i wewnątrzszkolnego systemu 
doradztwa zawodowego w 
środowisku lokalnym i regionie

Organizacja spotkania 
informacyjnego z doradcą 
zawodowym na temat działań 
związanych z doradztwem 
zawodowym w szkole podczas 
dnia otwartego

Włączanie rodziców w szkolne 
działania związane z orientacją 
zawodową i doradztwem podczas 
Nocy Zawodów przez zapraszanie 
ich jako przedstawicieli różnych 
zawodów na spotkania z uczniami

Wszyscy 
rodzice, 
pracodawcy

rodzice

rodzice, 
przedstawiciel
e zawodów

Zebranie z 
rodzicami

dni otwarte 
szkoły

zebranie z 
rodzicami

Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy

Dyrektor, 
doradca 
zawodowy

Nauczyciele, 
wychowawcy 
we współpracy 
ze szkolnym 
doradcą 
zawodowym

Październik 2021

kwiecień 2022

kwiecień 2022

                                                                                     Opracowała:   G. Chałupka,   M. Gajek


